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Șupusă legilor implacabile ale firii, primăvara nu 
sosește ș,muitan pe toate meridianele și paralelele 

" Temperaturile și tainicele mișcări biologice o
înregistrează la’ date diferite. Și totuși pretutindeni, 
indiferent de aceste deosebiri, în conștiința lumii mun
citoare venirea primăverii se identifică cu întîia zi de 
mai, cînd o simțim alături de noi, incolonindu-se sub 
fluturarea stindardelor roșii desfășurate de uriașa 
forță ce simbolizează solidaritatea internațională a ce
lor ce muncesc. De peste opt decenii, din anul în care 
s-a înscris cu roșul jertfei în calendare primul 1 Mai 
muncitoresc, primăvara a devenit și un anotimp social 
— al vigorii revoluționare, al speranțelor și solidari
tății, al trecerii în revistă, a tuturor forțelor, de la an 
la an mai puternice, unite în lupta pentru pace, de
mocrație și o viață mai bună.

La noi, pe pămînturilc de lingă Carpați șl Dunăre, 
de la un capăt la cplăjalt al țării, oamenii, ies astăzi 
umăr Ia umăr în întîmpinârea marii sărbători, purtind 
ramuri în floare și drapele roșii și tricolore. Ele sem
nifică angajarea cu toată ființa la opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste, la înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului. Ia înflorirea și progresul multila
teral al țării.

Anotimp al marilor declanșări de energii, atît în na
tura ce se trezește solar, cît și pe planul accelerațiilor 
sociale, primăvara 1969 capătă o semnificație și o di- 

ensiune aparte întruoît se află sub semnul anului 
Iliar XXV, ai apropiatei sărbătoriri a unui sfert 

■ veac de la eliberarea României de sub jugul fascist. 
Statisticienii și mașinile electronice vor avea mult de 
lucru în pragul sărbătorii pentru a putea cuprinde și 
oglindi bogatele bilanțuri. în toate domeniile de acti
vitate, în toate localitățile tării, pe care le oferă isto
ricul drum parcurs. Dar și în afara cifrelor 
oricărui cetățean al acestei țări îi apare lim
pede ce a însemnat, într-un atît de scurt răstimp 
istoric, forța transformatoare a socialismului asupra 
destinelor națiunii ca și asupra destinelor individuale, 
înfăptuind și chezășuind libertatea, demnitatea, echita
tea și prosperitatea în condițiile unei munci creatoare, 
puse neprecupețit în slujba colectivității socialiste, a 
progresului social..

Iată tot atîtea temeiuri ale optimismului robust care 
însoțește marile eforturi ale poporului nostru, fiecare 
act constructiv, fiecare plan de viitor. Este un senti
ment reflex al unei plenitudini sufletești, al mîndriei 
de a fi martor și părtaș ia transformarea României 
într-o țară cu o industrie puternică, în plină dezvol
tare și cu o agricultură în plin proces de modernizare, 
cu o știință și cultură avansate. Optimism care izvo
răște din încrederea nețărmurită în Partidul Comu
nist Român, din hotărîrea cu care, ca un singur om, 
întregul nostru popor urmează forța politică condu
cătoare a societății noastre, stegarul intereselor vitale 
ale națiunii socialiste.

Stindarde și ramuri în floare. Dar pe lingă aceste 
simboluri, completîndu-le, coloanele festive ale Iui în
tîi Mai se fac ecoul adine al unor înfăptuiri la care 
au subscris și subscriu, la scara amplă a întregii țări, 
creatorii de bunuri materiale și spirituale. Ei rapor
tează partidului că se înfăptuiesc cu deplin succes 
Directivele Congresului al IX-lea. Astfel, rezultatele 
obținute în primii trei ani ai cincinalului și prevede
rile pe anul 1969 sînt superioare planului, oferind cer
titudinea că cincinalul nu va fi numai îndeplinit, ci 
și depășit. Dar milioanele de oameni care vor tălăzui 
astăzi sub faldurile purpurii ale zilei frăției munci
torilor de pretutindeni, care vor îmbrăca în haine de 
sărbătoare marile noastre piețe și bulevarde, aduc cu 
ei mai mult decît un însuflețitor caleidoscop al reali
zărilor economice. în primul rînd. ci aduc imaginea 
lor, a familiilor lor, a cartierelor noi sau înnoite — 
imagini stenice ale cotidianului socialist, străbătute de 
voie bună și poftă de viață, de echilibru și încredere 
în ziua de mîine. O retrospectivă asupra peisajului so
cial și uman avînd ca prim punct de reper întîiul 
1 Mai liber (ceea ce încearcă să realizeze un amplu 
reportaj din numărul de față) ne oferă, pe scara ani- 
lor, imagini sugestive în această privință. Comparate, 
faptele și anii demonstrează grija permanentă a parti
dului și statului nostru fată de om, față de cerințele 
sale materiale și spirituale în creștere Demonstrație a 
muncii eliberate de exploatare. 1 Mai în România so
cialistă este și un argument elocvent, că tot 
ceea ce se construiește este destinat fericirii omului, 
bunăstării tuturor.

„La baza politicii noastre stă convingerea că între 
sarcinile naționale și cele Internaționale există o uni
tate dialectică — spunea de curînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Preocupîndu-ne de progresul economic și 
social al țării, nu uităm nici un moment de datoria de 
a ne aduce contribuția activă la triumful cauzei socia
lismului și păcii în lume" Această politică dă glas pro
fundelor sertimente internaționaliste care animă po
porul nostru, conștient că eforturile sale de a desă- 
virși edificiul socialist in țara sa reprezintă, in același

Zi de-ntîi mai, — zeiță-a tinereții, 
Ridică pe-ai'Wumeri albi și calzi 
Strălucitoarea amforă solară 
Și toarnă pe cîmpia țării mele, 
Lumină și căldură, să rodească, 
Și-n sufletele oamenilor pune 
Seninătatea ta adolescentă.

Zenit al primăverii, — întîi mai. 
Alină-n brațul tău toți trandafirii 
Și pe obraz, surîs de cer senin 
Și soare mult pe umerii tăi tineri 
Și dăruiește tot cu dărnicie, 
Celor setoși de bucurie

Zeiță-a libertății, — întîi mai, 
în anii grei de luptă și prigoană, 
în suflete de năcăjiți ai fost 
Icoana unui colț de rai 
Pe care îl visau în noaptea lor. 
Și-ai fost îndemn, izvor de apă vie.

(Continuare in pag. a Vil-a)

ASTĂZI, LA ORA 9,00, POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE 
VOR TRANSMITE ÎN DIRECT, DIN 
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DE 1 MAI.
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Ridică-n ceruri trîmbițele toate 
Și sună-a slavă și a preamărire, 
Că azi poporul meu sărbătorește 
Victoria asupra silniciei.
Să sune-n fruntea deselor coloane 
Ce au venit cu daruri ca la nunți

COLOANE CONDUSE DE PARTID
MAGISTRALA SOCIALISMULUI

REPORTAJ DIN 24 DE REPORTAJE

Un sfert de veac de muncă în ace
lași loc poate părea mult sau pu
țin — depinde din ce punct de ve
dere judeci. Din punctul meu de 
vedere nu e mult, pentru că e un 
drum presărat cu destule satisfac
ții și pentru că acum, la 48 de ani, 
mă simt în plină putere.

M-am angajat la uzinele „Republi
ca" în 1945, imediat după război. Aș 
exagera dacă aș spune că am avut ca 
ideal să lucrez în metalurgie. Abia 
trecuse războiul și multi dintre noi, 
cei ce ne angajam atunci' în pro
ducție, nu urmăream decît posibi
litatea de a cîștiga cinstit o pîine.

Pot vorbi însă astăzi, cu mîndrie, 
de uzina mea, de uzina, noastră, de 
secția mea. Lucrez la laminorul de 
3 toii, sînt muncitor și șef de 
echipă. Ideea principală a rînduri- 
lor pe care le trimit redacției este 
asta : fiecare dintre cei 25 de oa
meni ai echipei noastre își dă sea
ma că are o răspundere personală 
pentru mersul producției în ansam-

blul ei și reușește să facă față a- 
cestei răspunderi.

Am trăit în uzină perioade de 
' început al construcției socialiste, 
cînd 
nu 
de o înaltă tehnicitate. Ăzi, dacă 
mi-e permis să scriu un cuvînt fo
losit uneori în ședințele comitetu
lui de direcție al uzinei, gradul de 
implicare al muncitorului în proce
sul de producție este total : a lucra 
bine nu e numai o chestiune de 
disciplină sau conștiinciozitate, dar 
și de competentă, și de morală, și 
de cîștig, și de atitudinea omenească, 
frumoasă, fată de tovarășii tăi de 
muncă. Intr-un cuvînt, dacă lucrezi 
bine ești om. iar dacă nu, te simți 
vinovat față de ceilalți și ca om.

O să caut să redau această idee
Vasile TARI •
muncitor la laminorul de 3 joii 
uzinele „Republica" — București

elanul nostru în muncă 
era dublat îndeajuns și

(Continuare în pag. a Vil-a) I

Și, din străbuni, cu jocuri neuitate 
Că azi e nunta lui cu libertatea. 
Zeiță-a tinereții, — întîi mai, — 
Simbol al luptei și izbînzii noastre.

în fața epocii: ce fac eu, 
ce trebuie să fac eu, în 
vreme ce oamenii constru
iesc țara ?

Nu mă pot amăgi cu gîn- 
dul că intrarea în viață, 
în viața’ concretă, tumul
tuoasă, e constituită numai 
din astfel de vizite. Dar

Am fost zilele trecute 
prin mari întreprinderi din 
zona de sud a Capitalei. Nu 
e prima , oară cînd adaug 
astfel de călătorii preocu
părilor literare, dar nici 
nu pot să afirm că sînt un 
obișnuit al șantierelor și al 
uzinelor. Cel mai simplu 
mi-ar fi să formulez lucru-, știu, am certitudinea că un 

scriitor, astăzi, trebuie să 
dețină conștiința integrală 
a contextului, a fundalului 
fertil a obștei care-1 naș
te și care-1 îngăduie, con
știința apartenenței sale 
profunda la eforturile tu
turor. Treceam, deci. în- 
tr-un mic grup, în care șe 
afla mereu cineva de-ai 
casei, cineva care știa pe 
.de rost amănuntele rele
vante și esența copleșitoa-

Adrian PAUNESCU

rile astfel : am fost la „Da
nubiana" și la Uzina de ma
șini grele din București e- 
xact atunci cînd trebuia, e- 
xâct atunci cînd — sufleteș
te — simțeam impulsul acut 
să merg acolo. Aș exagera 
dacă aș spune asta. Sim
țeam, da, un dor nedefinit 
de schimbare a atmosferei, 
aveam cunoștință, Ia modul 
rațional, că anul 25 de la 
eliberare e un an impor
tant. Si mai era ceva : sen
timentul justificării de care 
un scriitor are nevoie inti
mă. Sentimentul justifică
rii în fața momentului . și (Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Janos Faze- 
kas, Manea Mănescu, Emil Drăgă- 
nescu, Dumitru Popa, Mihai Dalea; 
precum și Mihai Marinescu și Ion Pă
țan, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, au făcut miercuri o vizită la 
Expoziția industrială a Republicii So
cialiste Cehoslovace.

La intrarea în expoziție, conducă
torii de partid și de stat au fost în- 
tîmpinâți de Vaclav Vâles, vicepre
ședinte al Guvernului Federal al R.S. 
Cehoslovace, conducătorul delegației 
guvernamentale cehoslovace, și mem
brii acesteia, Karel Kurka, ambasado- 
roul Cehoslovaciei la București, Al
fred Lenard, directorul expoziției.

Erau de față Comeliu' Mănescu, 
Bujor Almășan, Alexandru Boabă, Ion 
Avram, Nicolae Bozdog,'miniștri, Du
mitru Bejan, prini-adjunct al minis
trului comerțului exterior, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț.

Conducătorii de partid și de stat au 
vizitat ștandurile expoziției în care 
este prezentată o mare diversitate de 
produse ce oglindesc nivelul actual 
de dezvoltare al economiei R. S. 
Cehoslovace. Bogat reprezentată este 
ramura industriei construcției de ma
șini — produsele industriei de auto
mobile, mașini-unelte, mașini agricole, 

' mașini pentru construcții, machete ale 
unor instalații complexe pentru indus
tria energetică, mașini textile și gra
fice. Sînt expuse, într-o gamă variată, 
mașini de precizie, produse ale indus
triei electrotehnice de curenți slabi, 
produse chimice și farmaceutice, pre
cum și produse ale industriei textile 
și de confecții, instrumente muzicale,

bijuterii, porțelanuri, cristaluri, obiecta 
de artizanat.

în timpul vizitei, oaspeții au pri- 
’ mit explicații ample referitoare la ca

litatea produselor, precum și asupra 
modului de funcționare a mașinilor și 
utilajelor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți conducă
tori de partid și de stat au apreciat 
nivelul tehnic la care sînt realizate 
produsele, precum și modul de orga
nizare a expoziției. Președintele Con
siliului de Stat și-a exprimat convin
gerea că expoziția va contribui la dez
voltarea și adîncirea, în continuare, a 
colaborării economice româno-ceho
slovace.

înainte de plecare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer au 
consemnat în cartea de onoare a ex
poziției : „Expoziția cehoslovacă ne-a 
oferit o grăitoare, imagine a progre
selor obținute de poporul cehoslovac 
în organizarea și dezvoltarea unei in
dustrii de înalt nivel tehnic. Ea con
stituie o semnificativă expresie a ta
lentului, pregătirii tehnice și capaci
tății de creație a muncitorilor și teh
nicienilor, a inginerilor și specialiști
lor din ■ industria socialistă a Cehoslo
vaciei.

Felicitînd din inimă pe organiza
torii expoziției, urăm poporului Ceho
slovaciei frățești noi și mari succese 
în dezvoltarea economiei și în ridica
rea nivelului de trai, în edificarea so
cialistă a patriei sale".

Vicepreședintele Guvernului Federal , 
al R. S. Cehoslovace, Vaclav Vales, 
a mulțumit conducătorilor de partid și 
de stat pentru vizita făcută și pentru 
cuvintele de caldă apreciere la adresa 
expoziției și a produselor prezentate.

vicepreședinte al Guvernului Federal Cehoslovac
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, miercuri la amiază, 
pe tovarășul Vaclav Vales, vicepre
ședinte al Guvernului Federal Ceho
slovac, aflat în România cu prilejul 
deschiderii Expoziției industriale ce
hoslovace.

La primire a participat tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Oaspetele a fost însoțit de Karel

Kurka, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea re
lațiilor economice româno-cehoslovace, 
în avantajul ambelor țări. în numelo 
Guvernului Federal Cehoslovac, oaspe
tele a exprimat calde mulțumiri gu
vernului român pentru sprijinul acor
dat organizării Expoziției industriale 
cehoslovace.

întrevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

Partidul ne-a deprins să folosim 
prilejurile sărbătorești intr-un scop 
practic, pentru o meditație asupra 
drumului parcurs, pentru o analiză 
lucidă a punctelor de succes și a sar
cinilor care ne mai rămîn în față.

Marea sărbătoare a clasei munci
toare din toate țările și zilele pre
mergătoare celui de al 25-lea August 
se desfășoară Ia, noi în condițiile u- 
nei permanente adînciri a democra
tismului socialist, ale unei munci 
perseverente pentru dezvoltarea cit 
mai largă a responsabilității civice.

Democratismul și responsabilitatea 
sînt două noțiuni care se condițio
nează și se stimulează reciproc. In 
țara noastră există o proprietate co
lectivă, socialistă, asupra mijloacelor 
de producție, iar puterea de stat se 
află în mîinile poporului însuși, con
dus de forța sa cea măi înaintată — 
Partidul Comunist Român, Aceste 
condiții social-economice de temelie 
Dermit partidului nostru să promo
veze hoțărît principiile democrației

socialiste, să înmulțească și să dea 
forță formelor prin care masele 
populare pot participa la conducerea 
nemijlocită a statului. Aceasta are ca 
urmare firească și logică creșterea 
interesului maselor populare în re
zolvarea treburilor obștești, sporirea 
elanului' și a simțului Iqr de răs
pundere.

E logic : atunci cînd știi că re
zolvarea unei probleme depinde de 
tine, îti dai mai multă osteneală, o 
tratezi cu mai multă răspundere. Fi
rește, e vorba de un raport reciproc. 
Marea răspundere civică pe care au 
dovedit-o cetățenii patriei noastre 
de-a lungul anilor a dat temei — la 
rîndul ei — unei și mai largi dez
voltări de către partid a formelor 
democratice. Această înrîurire reci
procă a făcut ca România contempo
rană să fie un stat caracterizat nu

Dr. Antalffy ANDRAS

(Continuare in pag. a Vil-a)
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Memoria umană are o fermecătoare ciudățenie : nu poate funefiona fără axe 
de sprijin. Fără puncte cardinale pe harta vremii. Fără pivoți calendaristici în jurul 
cărora să cristalizeze cavalcada amintirilor, iureșul ireversibil al zilelor și nopților.

Un asemenea pivot al memoriei noastre colective este ziua de 1 Mai LZi-reper, 
zi-sintezâ, zi-simbol...

Evocarea ar trebui, poate, să-ți deruleze firul mai de mult... De la primii 
Armindeni proletari din tara noastra, pecetluiți în clișee îngălbenite de vreme, pe 
care abia mai distinpi figurile de bărbați mustăcioși, purtînd șepci sau gambete, 
care înălțau în bătaia vîntului primăvăratic întîile flamuri purpurii, întîile lozinci 
proletare și cadențau întîile marșuri muncitorești pe ulițele încă somnolente ale 
tîrgurilor patriarhale... Sau de la primele arestări și schingiuiri de militanți ai 
mișcării revoluționare în preajma acestei zile, care, devenită „tradiție roșie", în
cepea să. insufle fiorii tulburi ai panicii sub fațada de străluciri iluzorii și cuirasa 
de seifuri solide a unei orînduiri ce se voia, „prin grația lui dumnezeu", eternă și 
inexpugnabilă.

Nu stă în intenția noastră — și nici n-am avea atîta spațiu la. dispoziție — să 
■ică pe diagonala de foc a Secolului de mițeare 
pe care și-l propun aceste pagini — țel inevitabil 

din certitudinea continuității idealului revoluționar 
pe pămîntul românesc. Ideal ridicat de partidul comuniștilor pe supremul posta
ment — POSTAMENTUL FAPTEI, AL CREAȚIEI — în ultimul sfert de veac de istorie 
a României contemporane.

Trăim, deci, al 25-lea 1 Mai liber I A 25-a coloană își ritmează azi pasul des
cătușat, își revarsă azi energiile nezăgăzuite de la un capăt la altul al patriei 
socialiste I Cum au fost toate aceste coloane ?

Amintirile sînt, încă proaspete : le păstrează nu numai colecțiile ziarelor, nu 
numai imaginile jurnalelor cinematografice, dar și memoria contemporanilor noștri, 
chiar și a celora din generațiile cele mai tinere. Se îmbulzesc spre albul hîrtiei,
încărcate de suflul respirațiilor umane, de clocotul fierbinte al bătăliilor, de înver
șunarea înfrîncțerii obstacolelor, de elanul urcușului neistovit, de pasiunea angre
nării în dinamica accelerațiilor moderne, de efervescența tot mai înaltelor aspirații 
colective, convertite cu lucidă cutezanță de partid în planurile impetuoasei noastre 
înaintări.

Firește, nu toată istoria acestui sfert de secol — epocă fundamentală pentru 
nul țării — încape în colajul caleidoscopic pe care ne-am străduit să vi-l 
m? Sînt numai reflexele ei incandescente. Pe faldurile steagurilor. Pe chipurile 

oamenilor.

MARILE COLOANE
PE MAGISTRALA
alte orașe ale țării, din torentul demon
stranților se desprinde cite o coloană de 
un farmec juvenil și grav : băieți și fete 
în salopete albastre, cu gulere albe răs- 
frînte, care își cadențează pașii după rit
mul sacadat, fierbinte, al unui marș ce 
făcea să răsune tăriile : „Hei-rup, hei- 
rup / Sparg munți de fier / In muncă 
aspră de brigadier". Melodia se convertea 
adesea în urale și ovații, din care izbuc
neau, trepidante, lozincile vremii : „Cu 
partidul nostru-n frunte / Spafgem munte 
după munte", „Cu sapa și cu lopata / 
Vom da șantierul gata".

cunoscut m acel an erupția de lumină 
proaspătă sinonimă cu primăvara, care 
avea să devină cu anii indispensabilul ele
ment reportericesc „de culoare" al orică
rei demonstrații : pionierii, 
entuziaste ale mulțimii au 
purtători al cravatelor roșii, 
elevi din școlile bucureștene. 
talgică emoție șl-or fl 
pionierii de acum douăzeci de ani — 
astăzi muncitori, ingineri, medici, profe
sori, la rîndul lor părinți și, poate, cu 
copii pionieri — despre solarul Mai al pri-

In aplauzele 
pășit primii 

cei mai buni 
Cu cită nos- 

aducînd aminte

Motoare și cărți I Primul an al cinci
nalului deschidea un larg orizont nu nu
mai economiei, ci și culturii socialiste.

1952. Din amplul reportaj al demon
strației din acest an spicuim doar două 
imagini: Brăila — muncitorii, tehnicienii, 
inginerii uzinelor „Progresul" prezintă 
cu mîndrie prototipurile buldozerului, 
screperului, grederului și compresorului, 
utilajele grele destinate marilor șantiere 
ale cincinalului, șantierelor electrificării. 
La București — „în frumoasele lor 
uniforme bleumarin, defilează elevii și 
elevele școlilor Direcției Generale a Re-

mîndrîe a constructorilor, exprimată cu 
însuflețire în timpul demonstrației, o 
constituie faptul, că au fost încheiate toa
te lucrările în vederea turnării primilor 
metri cubi de beton la baraj. Stăvilirea 
Bistriței începe !".

Pe harta dinamică a mării demonstrații 
încă un nume nou : Rovinari. A început 
exploatarea bogatelor zăcăminte de lignit 
trezind la o intensă viață economică un 
nou ținut al Olteniei.

Așadar, încă din primele luni al doilea 
cincinal a demarat cu toată puterea. Ma
rele edificiu al economiei socialisto se rl-

I

...O zi ca aceasta nu se poate uita. Gra
vată în apă tare de memoria colectivă, 
imaginea ei — transmisă din generație 
generație — intră, simplu și frumos, 
legendă.

Să ne amintim de atmosfera zilelor 
săptăminilor care au precedat-o: 
această atmosferă e greu, dacă nu imposi
bil, să-i simți suflul și vibrația, să-i cu
prinzi plenar dimensiunile și semnifica
țiile.

Nici nouă luni nu trecuseră de la marea 
Insurecție, organizată și condusă de partid, 
care doborîse dictatura fascistă a Anto- 
neștilor... Nici două luni nu se scurseseră 
de cînd masele, ieșite în stradă, însuflețite 
de cuvîntul și exemplul eroic al comu
niștilor, alungaseră de Ia putere guvernele 
reacțiunii, instaurînd primul guvern din 
istoria țării care reprezenta interesele po
porului, guvernul de largă concentrare 
democratică dr. Petru Groza... Nu era nici 
o lună de cînd satele fuseseră cuprinse de 
învolburarea reformei agrare, prima lo
vitură mortală dată exploatării pe pă
mîntul românesc... In mijlocul ruinelor 
încă fumegînde, primind pe cartelă rații 
derizorii, sute de mii de oameni trăiau 
sentimentul înălțător al libertății, al uni
tății, al puterii.

Două sute de mii de ostași români, lup
tau în zilele acelea vitejește, în strînsă ’ 
frăție cu ostașii sovietici, pentru alunga
rea hitleriștilor din orașele și satele Ceho
slovaciei : paginile ziarelor erau zilnic 
împestrițate de numele cu rezonanță exo
tică ale localităților eliberate. „Totul pen
tru front, totul pentru victorie !“ devenise 
nu numai o deviză de luptă, scrisă cu li
tere mari pe toate zidurile valide ale ora
șelor și satelor, ci o realitate națională.

Și mai era un element covîrșitor pentru 
definirea acestei atmosfere : marele ura
gan eliberator care izgonea negurile de pe 
cerul bătrînei Europe... O zi înainte de 1 
Mai avusese loc joncțiunea armatelor 
aliate în inima Germaniei... Trupele sovie
tice ocupau în Berlin cartier după cartier, 
purtau bătălii: de stradă în preajma 
Reichstagului:.. Plutea în aer certitudinea 
Victoriei, a Păcii îndelung visate, cu ar-, 
doare jinduite ! ' f'

Pe una din paginile numărului 
festiv al „Scînteii", număr tipărit, cu 
sacrificii, „la roșu",' ca o prevestire 
a culorii ce va domina întreaga sărbă
toare, se puteau citi stihuri cadențînd par
că pașii coloanelor ce aveau să umple a 
doua zi străzile Capitalei : „Pe vechile, 
ruginitele coarde / Cum am să cînt, să 
descînt I Această nouă viață ce arde, / Ce 
vine năvalnică-n tropot: / întîiul Mai slo
bod / Pe românescul pămînt!“.

Cum am putea să redăm mai sugestiv 
vigoarea și tumultul acestui neuitat 1 Mai 
decît reproducînd frînturi din reportajul 
publicat atunci de „Scînteia", reportaj in 
care vibrează emoția inegalabilă a marto
rului ocular ? z

„Muncitorului care, ani de-a rîndul, a 
pătimit oprimări și întemnițări — scria 
reporterul ziarului — sufletul îi era flă- 
mînd de această sărbătoare, prima lui 
sărbătoare liberă, la care a sperat atîta, 
primul lui 1 Mai liber, în care să-și poată 
manifesta fără teamă gîndul și bucuriile... 
Bucureștiul ride, Bucureștiul e -în sărbă
toare, Bucureștiul freamătă de o bucurie 
nouă, pe care zidurile lui bătrîne nu au 
mai văzut-o pînă acum. Coloane nesfîrșite 
trec pe cheiul Dîmboviței, pe bulevardul 
Brătianu, pe Calea Victoriei, pe aceeași 
Cale a Victoriei al cărei asfalt a fost stro
pit de sîngele patrioților în ziua de 24 fe
bruarie..." (n.n. era vorba de sîngeroasa 
reprimare de către guvernul-Rădescu a 
demonstrației în favoarea instaurării gu
vernului Groza).

In fața tribunei, ridicată în mijlocul 
ruinelor ce mai „ornau" încă Piața Victo
riei, trec, în' ovațiile .mulțimii, primele 
care alegorice din istoria demonstrațiilor 
muncitorești din țara noastră. Ce zugră
veau ele ? Impunătorul car al ceferiștilor 
înfățișa un enorm ciocan înfipt în zalele 
unui lanț asupritor. Alături de această re
prezentare patetică a triumfului libertății 
îșl fac apariția întîile imagini de mun
că : carul textilistelor era împodobit, po
trivit relatării reporterului, „cu războaie 
moderne care țes în ritm vioi", în vreme 
ce muncitorii de la „Malaxa" îșl exprimă 
voința de a participa entuziast la recon
strucția țării prin macheta unui automo
tor pe care-1 reparaseră în zilele acelea.

La Petroșani, în vechea citadelă a „căr
bunarilor", coloana demonstranților e des
chisă de o brigadă de mineri care, nu
mai cu o zi înainte, fusese evidențiată 
pe. țară printr-un comunicat al Președin
ției Consiliului de Miniștri pentru faptul 
că „într-un timp de 8 ore au scos 33,5 
tone de cărbuni".

Numele unuia dintre membrii acestei 
brigăzi ne-a fulgerat din pagina îngăl
benită a ziarului de parcă am fi întîlnit 
însuși simbolul întruchipat al memorabilei 
zile pe care o evocăm : Ion Popor. E un 
nume autentic, dar pare, la distanța sfer
tului de veac, înconjurat de o aură le
gendară. Intr-adevăr, la 1 Mai 1945, un în
treg popor, milioane de Ioni, au defilat 
pentru întîia oară cu sentimentul că, pes
te toate greutățile și opreliștile, țara e a 
lor. Și tot pentru întîia oară și-au privit, 
cu încrederea insuflată de comuniști, vii
torul drept în față.

...Răsfoim mai departe hronicul viu al 
acestor ani de ctitorie. Nu întotdeauna 
noile edificii se pot ridica gospodărește, 
o dată cu temeliile. în anumite împreju
rări se cer mai întîi înlăturate mormanele 
de dărîmături și moloz ale trecutului, se 
cere curățat 
«chele.

1 Mai 1946. Voind parcă să 
acest adevăr, ziarele informau cu cîteva 
zile înainte : „Pînă la 1 Mai Piața Victo
riei va fi curățată de moloz și dărîmături. 
Alături de muncitorii din București dau 
ajutor și un grup de mineri din Valea 
Jiului care au sosit cu explozibil, cater- 
pilare, dar' mai ales cu experiența lor de 
specialiști la lucrările în piatră".

Tara trecea prin nevoi și greutăți cum
plite. Seceta își arăta colții. Ur
mările războiului • erau vizibile _ nu 
numai în rănile clădirilor, ci și în

în 
în

Și 
fără

locul pentru viitoarele
ilustreze

Da la întîiul da Mai al marilor bătălii.. ..la cel al hotărîtoarelor izbînzi

viața cotidiană a fabricilor, a satelor. Pa
tronii sabotau producția, tăinuind stocuri 
masive de materii prime. Reacțiunea îșl 
întețea provocările, mergînd pînă la asa
sinate : pentru a produce tulburări și pa
nică, pentru a împiedica desfășurarea nor
mală a demonstrațiilor de 1 Mai, ucigași 
plătiți încercau să răspîndească teroare.

Numerele festive ale ziarelor publicau 
însă cu majuscule o veste care sublinia 
elocvent atmosfera de calm și hotărîre, de 
efort îndîrjit care domnea în rîndurile 

' clasei muncitoare : „Guvernul a prițpițșj 
darurile muncitorilor ceferiști și mineri". 
In cadrul unei manifestări entuziaste, la 
Gara de Nord reprezentanții guvernului 
democratic luaseră în primire o locomo
tivă și zece vagoane clasă lucrate gratuit 
de ceferiștii de la „Grivița Roșie", o lo
comotivă, patru vagoane clasă și 19 vagoa
ne marfă lucrate gratuit de ceferiștii din 
Timișoara, Oravița, Caransebeș și Lugoj, 
480 tone cărbuni dăruiți din cota lor de 
minerii din Comănești...

Iar la impunătoarea demonstrație bucu- 
reșteană, unul dintre cele mai aplaudate 
care alegorice reprezenta o locomotivă 
purtînd următoarea inscripție : „Locomo
tiva viitorului o vom construi noi I": Ce 
forță de pe lume mai putea stăvili acest 
marș impetuos al coloanelor care perso
nificau în mii de chipuri umane încrede
rea în viitor sădită de comuniști în con
știința maselor?

...Tenacitate — iată cuvîntul care sinte
tizează revelator atmosfera din preajma 
lui 1 Mai 1947. Editorialul numărului festiv 
al „Scînteii" era expresia cea mai directă 

' și mai elocventă a dialogului sin
cer, deschis, plin de un înalt simț 
de răspundere, pe care îl desfășura 
partidul comuniștilor cu masele, cu 
țara : „încercările momentului, oricît de 
aspre ar fi ele, nu ne pot împiedica să 
vedem că, la sfîrșitul străduințelor noas
tre, se desemnează orizonturi mai lumi
noase". Iar, ca o concretizare a acestui 
îndemn, în același număr de ziar o știre 
vestea că, lucrînd cîte 16 ore pe zi (și 
primind pîine doar de patfu ori pe săp
tămână, cîte 300 de grame de persoană) 
muncitorii de la Reșița reclădiseră, în 
cinstea zilei de 1 Mai, cuptorul Martin 
nr. 2.

în zilele de dinaintea Tui 1 Mai cartie
rele de la marginea orașelor .fuseseră lite
ralmente inundate de manifeste ale parti
delor „istorice" • care îndemnau muncito
rimea să nu răspundă chemării partidului 
și să boicoteze demonstrația de 1 Mai.

Bunul simț tradițional al celor mulți, în 
frățească simbioză cu încrederea tot mai 
puternică în partid, în cuvîntul lui, s-a 
dovedit și de astă dată mai tare decît 
stupiditatea erijată în doctrină politică : 
în coloanele demonstranților din întreaga 
țară au pășit din nou sute și sute de mii 
de oameni, revărsîndu-și iar tumultul ge
neros al voinței de mai bine pe străzile 
centrale ale marilor orașe. ✓

Un fapt care atunci a prilejuit presei o 
simplă remarcă, dar care azi ne emoțio
nează cu fiorul primelor înmuguriri pri- 
măvăratice : la Brașov, sub poalele Tîm- 
pei, coloana fusese deschisă de primele 30 
de tractoare produse de I.A.R.-iști. întîiul 
tractor ieșise de pe porțile uzinei în 
preajma Anului Nou. Muncitorii I.A.R.-u- 
lui se angaja.seră să fabrice pînă la 1 Mai 
un număr de 20. Era prima lor depășire 
de angajament: cu zece în plus. Cîte 
nu le vor urma I

„Zi de zi / vom munci, / țară nouă, vom 
clădi" — vibra aerul Pieței Victoriei de 
lozincile unui nou impuls de entuziasm 
generat de zării unei noi realități sociale 
și umane : era 1 Mai 1948, primul 1 Mai 
în România devenită, prin nestrămutata 
voință a celor ce muncesc, Republică 
populară. întîia orînduire de stat repu
blicană din istoria tării !

Străzile deveniseră tot mai neîncăpătoa
re pentru exuberanta dezlănțuire de ela
nuri colective : pe caldarîmul lor pășea o 
nouă Majestate — Majestatea sa poporul, 
pentru întîia oară stăpîn pe propriul său 
destin, pentru întîia oară unic beneficiar 
al strădaniilor sale.

Coloanele scandează neîntrerupt nu
mele partidului care — prin spiritul re
voluționar și luciditatea sa clarvăzătoare, 
prin politica sa științifică, izvorîtă din 
interesele fundamentale ale poporului — 
urcase tot mai înalt treptele încrederii 
maselor,. dovedindu-se în ochii lor sin
gura forță politică capabilă să asigure 
progresul neîntrerupt al României, bună 
starea poporului ei.

Nu numai, la București, dar și în multe

Prin ei, prin acești purtători de salopete 
albastre, răzbătea pînă în piețele orașelor 
ecoul entuziasmului patriotic și revoluțio
nar ce zămislea primele înfăptuiri ale so
cialismului pe pămîntul românesc — Bum- 
bești-Livezeni, Agnita-Botorca, Salva-Vi- 
șeu, Ceanu Mare-Cluj, Lunca Prutului, 
APACA, Hunedoara. Tinerețea acelor ela
nuri a devenit cu anii fenomen continuu 
și definitoriu al societății noastre : tine
rețea fără bătrînețe a conștiinței actului 
de creație, acea vîrstă care nu se măsoară 
după datele de stare civilă, ci după certi
ficatul de naștere al unei epoci istorice.

Și mai întîlnești un aspect inedit în co
loanele de demonstranți ale acelui an : pe 
reverele hainelor au apărut întîia oară 
sclipirile solemne ale unei efigii metalice. 
Cîtorva sute de mineri, lăcătuși, forjori, 
țesătoare, profesori, actori, scriitori, acti
viști de partid li se decernase cu o zi îna
inte prima decorație a Republicii, în acord 
simbolic cu înaltul sens al sărbătorii în- 
tîiului de Mai : „Ordinul Muncii".

In 1949, noile reflexe ale Istoriei — care 
îșl precipita sacadat ritmul — au conferit 
noi străluciri acestei nestemate cu infinite

în marșul triumfal almei lor încolonări 
țării!

...Tot mai mult, demonstrațiile au căpă
tat caracterul unor vii și expresive ra
poarte de realizări. Semnificativ : alături 
de care alegorice, pancarte, portrete, au 
apărut în coloane graficele. 1 Mai 1950 
a reprezentat un vast raport colectiv des
pre înfăptuirile primului an de economie 
planificată. Cuvîntul „întîia oară" reve
nea tot mai deș : întîia oară — utilaj pe
trolier produs la uzinele „23 . Au
gust", întîia oară — combină/ de po
rumb la „Vasile Roaită" (actuala uzină 
de pompe), întîia oară — aparat de radio, 
la „Radio Popular" (actuala „Electro
nica").

întîia oară țara căpăta conștiința boga
telor ei resurse de creativitate și inteli
gență, potențate de acel proces Inițiat și 
dirijat de partid care avea să devină ho- 
tărîtor pentru noul chip al României mo
derne : industrializarea socialistă.

1951. Marea sărbătoare debutează în 
București prin inaugurarea noului Parc 
de cultură și odihnă Herăstrău. Simbolică 
inaugurare a Primăverii, simbolică tot-
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fețe, marea demonstrație- muncitorească 
a primăverii. De data astă muncitorii de- 

,filau pentru întîia oară stăpîni nu numai 
ai țării în întregul ei, dar și ai fabricilor 
șl uzinelor. Fără patroni, fără exploata
tori, învățînd din greu, în nopți nedor
mite, cu eforturi adesea istovitoare, fă- 
cînd cîte o dată greșeli, reparîndu-le din 
mers, oameni destoinici, care mînuiseră 
pînă atunci numai uneltele și mașinile, se 
dovedeau în stare să mînuiască cu nu mai 
puțină pricepere 
grele ale 
cea mai 
țării.

începea 
creatoare 
lăți de întrecerea socialistă, de conștiința 
că lucrează pentru ei, în folosul lor : în 
primele rînduri ale unor coloane mun
citorești defilează întîia oară cei cărora 
ziarele le dăduseră nu de mult un nume 
frumos și sugestiv, inovatorii, 
zece muncitori decorați cu 
Muncii" de la proaspăta fabrică de -mo
toare „Dinamo", creată prin unificarea 
unor vechi ateliere părăginite de reparat 
avioane — e vorba de „străbuna" actua
lei și modernei uzine de mașini elec
trice de pe dealul Cotrocenilor ! — pur
tau cu mîndrie și emoție o machetă care 
azi ni s-ar părea modestă : gîndiți-vă însă 
numai la faptul că era macheta primului 
motor electric ce avea să fie produs in 
România !

O coloană de țărahi defila sub mari 
pancarte cu chemări inspirate din Rezo
luția Plenarei Comitetului Central din 
3—5 Martie : și asupra ogoarelor țării în
cepea să bată un vînt nou, aducător de 
progres și bună stare. Din loc în loc cîte 
un mare panou anunța prezența ■ primi
lor mecanizatori ai abia înființatelor 
S.M.T.-uri. Nu peste multă vreme, la în
ceputul acelei veri, aveau să ia ființă 
în diferite puncte ale țării primele cinci 
nuclee ale agriculturii cooperativizate.

Și tot pentru întîia oară coloanele au

manetele infinit mai 
conducerii unei activități de 

mare complexitate : economia
să dea roade ingeniozitatea 

a oamenilor din uzine, stimu-

Doispre- 
„Medalia

odată prin sensurile sale : primele roade 
ale reconstrucției, primele mari eforturi 
economice se oglindesc în primele amena
jări și construcții cu caracter social-cul
tural.

Dar lată că Imensele coloane pătrund 
In vasta piață. Alături de mari pancarte 
închinate celei de-a 30-a aniversări a 
Partidului Comunist Român, „un uriaș 
car alegoric reprezintă macheta unei lo
comotive și a unor vagoane de clasă in- 
trînd sub cinci arcade roșii — anii Cin
cinalului", (Era, desigur, macheta unei lo
comotive cu aburi, pentru că sutele de lo
comotive Diesel electrice care brăzdează 
azi țara sălășluiau încă în visurile unor 
proiectanți vizionari). Și totuși, primul 
cincinal al țării demarase cu mii de cai 
putere. Corespondentul nostru din Reșița 
ne relata că în luna martie s-a obținut 
cea mai mare producție de oțel din isto
ria Combinatului siderurgic.

Impetuoasa demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală — este prima demon
strație de 1 Mai la care participă 500 000 
de bucureșteni, aproximativ jumătate din 
populația orașului de atunci — sugerează 
un bilanț și, totodată, un început. Pan
carte anunță că prin realizarea planuri
lor anuale de stat din 1949 și 1950 pro
ducția industrială s-a dublat față de 1948 
și, în același timp, subliniază sensurile 
unor planuri grandioase : planul de elec
trificare, planul de mecanizare a agricul
turii, caracterizînd cincinalul ca un mă
reț program al construirii bazei econo
mice a socialismului în România.

„Se aude duduit de motoare. Din tri
bune izbucnesc urale și toate privirile se 
îndreaptă spre cele două mașini roșii ce 
înaintează în piață. Sînt tractoare cu șe
nile KD 35 fabricate pentru prima oară la 
noi în țară"... Culoarea albastră inundă 
pentru cîteva minute piața ; sînt construc
torii Casei Scînteii care poartă o imensă 
pancartă : ^,în cinstea zilei de 1 Mai și a 
aniversării, partidului, să terminăm mon
tarea- rotativei !“

zervelor de Muncă — schimbul de mîine 
al industriei, socialiste. în aceste școli în
vață aproximativ 90 000 de tineri iar spre 
sfîrșitul cincinalului numărul lor se va ri
dica la 140 000".

Panouri și grafice amintesc că în anul 
1951 — primul an al cincinalului — s-au 
pus în funcțiune noi furnale și cuptoare 
la Hunedoara, noi hale în industria de 
mașini, noi fabrici de ciment. Devenind o 
realitate pregnantă în viața țării, Indus
tria socialistă își pregătește cadre de nă
dejde.

1953. O acoladă simbolică se arcuiește 
în timp, de la un 1 Mai la altul. Prototi
purile pe care le-am văzut cu un an mai 
devreme la Brăila apar de astă dată la 
Bicaz. Descriind prima demonstrație a 
constructorilor, reporterul le numește 
„unitățile motorizate ale Bicazului" și re
latează faptul că de curînd a început 
construirea fabricii de beton.

Este anul în care, în geografia marii 
demonstrații, apar nume noi. Alături de 
Bicaz, un alt orășel puțin cunoscut : Pu
cioasa. Aici sînt întîmpinate cu urale co
loanele constructorilor hidrocentralei de 
la Moroieni, intrată de curînd în func
țiune, precum și cei ai termocentralei 
Doicești.

De la Constanța o altă relatare : cu 
mari panouri ilustrative demonstrează 
constructorii care au dat în funcțiune 
termocentralele Ovidiu I și Ovidiu II și 
rețeliștii care au întins sute de kilometri 
de fire electrice în lungul și-n latul Do- 
brogei.

Sîntem tentați să definim acest 1 Mai 
ca o primă confirmare a roadelor elec
trificării. Dar impetuosul avînt și largul 
orizont economic al cincinalului se refuză 
definițiilor înguste. Iată : la Reșița de
monstrează pentru prima oară coloana 
Fabricii noi de mașini și constructorii 
noului oraș muncitoresc, iar din pancar
tele metalurgiștilor de la uzina .Vulcan" 
din Capitală aflăm că, pentru întîia oară 
în țara noastră, s-a realizat fabricarea în 
serie a liniilor tehnologice de > ciment.

Și încă un amănunt care a scăpat unor 
reporteri: în rîndurile demonstranților 
din Capitală coloana Institutului „Pro- 
iect-București". Sînt cei ce au trasat pe 
planșete contururile Parcului de cultură 
și sport „23 August" și ale studiourilor 
cinematografice de la Buftea.

1954. Lipsa de spațiu ne, obligă să reți
nem din amplul reportaj -doar două sec
vențe : la Pitești — nouă zonă petroliferă 
a ^ârji — o instalație de foraj a înregis
trat în cinstea lui 1 Mai un record națio
nal : 5 168 metri granic pe lună ; la Bra
șov sînt viu aplaudați muncitorii de la 
uzinele „Steagul Roșu" care au obținut 

pentru a da 
mai perfec-

importante succese în lupta 
patriei mașini și utilaje tot 
tionate.

In anul următor, ziua deIn anul următor, ziua de 1 Mai 1955 
găsește întreaga țară într-o vibrantă at
mosferă de entuziasm și de efervescentămosferă de entuziasm și de efervescentă 
creatoare — este ultimul an al primului 
cincinal, an de înfăptuiri și succese re
marcabile. însuflețiți de chemările parti
dului, mobilizați de planurile îndrăznețe 
care prind viață sub ochii și sub mîinile 
lor, oamenii muncii raportează în fața 
tribunelor realizări fără precedent în edi
ficarea bazei economice a socialismului. 
Sîntem doar în ziua de 1 Mai. dar peste 
200 de întreprinderi din ramurile indus
triei grele și ușoare și-au îndeplinit pla
nul cincinal și lucrează în contul anului 
1956. De asemenea, după numai șase ani 
de la istorica Hotărîre din 3—5 martie 
1949, peste 5150 de gospodării agricole 
colective și întovărășiri agricole și-au tri
mis reprezentanții în marile coloane. Din 
orașele noi, ridicate din temelii în ultimii 
ani, primim reportaje emoționante despre 
entuziasmul coloanelor de demonstranți 

obținute în
entuziasmul c_i___ d- .
însuflețiți de marile succese 
ultimul an al cincinalului.

1956. în acest an ne aflăm 
din marea piață centrală a 
Am încercat să descriem și 
țiile cu care au fost primite 
constructori ai furnalului de - ..... 
mul furnal de asemenea dimensiuni din 
țara noastră. Pe pancarte și grafice, con
structorii raportau că furnalul se află în 
probele de rodaj si că producția lui a- 
nuală va fi de 1,5 ori mai mare decit 
întreaga producție de fontă realizată în 
România anului 1938.

Alături de temelia siderurgică a țării 
— energetica. Trimisul' nostru la Bicaz 
comunică : „Ghirlande de brad împodo
besc sărbătorește intrările în tunel și în 
punctele de lucru de pe șantier. Marea,

în tribunele 
Hunedoarei, 
atunci ova- 

coloanele de 
700 mc, pri-

dîca vertiginos pe temeliile de oțel șl 
beton așezate cu chibzuială și temeinicie 
în anii primului cincinal, urmînd planu
rile elaborate științific, cu clarviziune, do 
partidul comuniștilor.

Iar clasa muncitoare, clasă în asalt In 
toate etapele istoriei noastre moderne, se 
dovedește fermentul eroic al marilor ge
neze făuritoare de eră nouă.

i 195T- Mereu în primele rînduri ale de
monstrației,„<jâr,. mai ales, mereu în. pri- 
meLe irînduțL ale^efaliwglei. românești, 
muncitorii și proiectanta uzinelor „23 Au
gust" trec prin fața tribunelor cu un car 
alegoric reprezentînd — în machetă, de- . 
sigur ! — noile agregate fabricate recent 
pentru industria chimică. E doar o mică, 
modestă „avanpremieră" 
urma, anii spectaculoși 
românești.

Mesagerii agriculturii _______ „„
prin marea piață anunțînd evenimente 
pline de semnificații: peste 860 000 de fa
milii de țărani muncitori s-au unit în 
circa 12 000 gospodării colective și întovă
rășiri agricole ; raionul Oltenița este co- 
operativizat in întregime. Recoltele boga
te obținute prin mecanizarea și chimiza
rea agriculturii, prin folosirea metodelor 
agro-zootehnice avansate, conving . tot 

- mai multe familii țărănești de marile a- 
vantaje ale muncii în comun.

La Brașov demonstrează primele trac
toare din seria. „Universal-26“, iar la Iași 
sînt aplaudați constructorii noilor car
tiere Păcurari și Aurora și ai căminelor 
studențești din Copou și Sărărie.

încheierea demonstrației din Piața Avia
torilor e dominată de..... aurul și argintul"
obținute de olimpicii români la Melbourne 
cu cîteva luni mai devreme.

...Trec fără întrerupere coloanele lut 
Mai, defilează în ritmurile tot mai dina
mice ale înfăptuirilor care schimbă fața 
patriei, răscolind pînă în adîncuri ținuturi 
odinioară oropsite, plasîndu-le pe orbita 
civilizației socialiste.

Oamenii sînt, vizibil, din ce în ce, maî 
bine îmbrăcăți, mai bine hrăniți. Nu în
tîlnești în coloane, desigur, exhibiții ves
timentare : dar domnește o mereu mai 
vădită bunăstare, un sentiment tot mai 
acut și mai fecund al dependenței nemij
locite dintre efortul omului și traiul său 
cotidian.

în multe localități Intîiurile de Mai ale 
anilor 1958 și 1959 prilejuiesc primele de
monstrații și serbări muncitorești. E și fi
resc: pe întinderi cutreierate altădată doar 
de vînturi, acolo unde se legănau cîndva 
în soare holde, au răsărit primele păien
jenișuri de schele și conducte ale noilor 
edificii industriale.

Așa s-a întîmplat Ia Borzești, în lunca 
Trotușului, unde bătrînul stejar' al lui 
Ștefan s-a pomenit dintr-o dată înconju
rat de un lanț de rafinării, uzine chimice, 
de cauciuc sintetic. Așa s-a întîmplat la 
Săvinești, unde Bistrița a început să oglin
dească în apele ei repezi o zveltă siluetă 
industrială — citadela relonului și rola- 
nului. Așa s-a întîmplat la Chișcani, lingă 
Brăila, unde se profila, impunătoare, îm
părăția celulozei și hîrtiei.

La București, cortegiul demonstranților 
cuprindea întîia oară un grup numeros 
care înălța spre tribune o nouă emblemă : 
F.M.B. Unii dințre privitori, curioși, se 
întrebau care e semnificația acestor ini
țiale. „Cunoscătorii" le răspundeau con
descendent : „Fabrica de mase plastice 
București... Sînt cei care confecționează 
din materiale plastice conducte, poșete, 
farfurii, serviete, dantele". •

Tara întreagă trăia o nouă pasiune! 
chimia. în coloane, oameni de cele mal 
felurite meserii discutau cu dezinvoltură 
despre polimeri și octani, despre elec
trolize și cracări. Sub învelișul fonetic al 
acestor cuvinte cu sonorități ciudate, oa
menii deslușeau, instinctiv, ceva esențial, 
o iradiere din zonele de lumină ale vii
torului. Iar în-numele, deocamdată mis
terioase, ale noilor uzine vedeau emble
me ale unui amplu proces istoric menit 
să pună pentru întîia oară în valoare 
avuții care altădată se iroseau pe apa 
sîmbetei.

Știința în multiplele ei înfățișări ultra
moderne începea, de asemenea, să fie o 
prezență familiară în coloane. Lingă o 
carte uriașă, pe cotorul căreia scria 
„Știința în slujba păcii și socialismului", 
trecea carul alegoric pe care se afla ma-

a anilor ce vor 
ai petrochimiei

socialiste trec
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cheta primului ciclotron românesc. Pri
vitorii de pe trotuare, cei din tribune, iz
bucneau în nesfîrșite aclamații : vibra în 
inimi mîndria patriotică pentru faptul că 
fosta țară „eminamente agricolă" de la 
poalele Carpaților intra cu pași deciși, lao
laltă cu marile state ale lumii moderne, 
pe sub bolțile de azur ale erei atomice.

Un scriitor compara, în paginile „Scîn- 
teii", marile demonstrații muncitorești ale 
anilor noștri cu „un vast și convingător 
discurs colectiv : un discurs întemeiat pe 
forța imuabilă a argumentelor". „Argu
mentele" vizuale care definesc imaginea 
coloanelor de 1 Mai ale anilor 1960—1961 
sînt schelele. Țara e împînzită de schele. 
Cine străbate șoselele patriei, traversează, 
de fapt, sute și sute de kilometri prin pei
saje în care natura pare a se fi transfor
mat într-un decor spectaculos pentru noile 
priveliști industriale. Pe Cîmpia Libertă
ții, lîngă Blaj, acolo unde la 1848 s-au 
adunat cei patruzeci de mii de iobagi înse
tați de libertate și un trai omenesc, se 
înalță una dintre cele mai mari întreprin
deri de valorificare a lemnului. La Ișal- 
nița, în marginea Craiovei, pilonii definesc 
contururile unei uriașe citadele a chi
miei. La Bucecea, între Botoșani și 
Suceava, se apropie de sfîrșit con
strucția unei mari fabrici de zahăr. Nu, de
parte de Ploiești încep să-și profileze si
luetele viitoarele turnuri ale noului com
binat petrochimic.

In coloana — mai numeroasă și mai 
efervescentă ca niciodată — a construc
torilor bucureșteni, un expresiv car ale
goric și cîteva sugestive panouri prezentau 
machetele cartierelor Capitalei care ur
mau să-și înnoiască fundamental înfățișa
rea : piața Palatului, Calea Griviței, piața 
Gării de Nord, bulevardul Dimitrov, șo
seaua Mihai Bravu, magistrala Nord-Sud 
(cîți dintre locatarii de azi ai semețelor 
blocuri nu le-au contemplat atunci, la 
scară liliputană, pe carele alegorice !).

Toată țara trăia cu intensitate pregăti
rile pentru cel de-al VIII-lea Congres al 
partidului care avea să adopte planul șe- 
senal. Lozincile cel mai frecvent scandate 
reflectau această stare de spirit caracte
ristică : ,-Spre Congres cu noi victorii. / Să 

fL<âșească muncitorii !“, „Congresul parti
dului / Dă avînt poporului !“ Iar Congre
sul avea să se defășoare în noua și ultra
moderna Sală a Palatului, cu. cele 3 000 de 
locuri ale ei.

O efigie simbolică reflectată în reporta
jele din presa acelor ani : un porumbel 
lansat de manifestanți, după ce se rotește 
deasupra pieței, se asază liniștit în fata 
tribunei principale; altul a poposit pe 
carul alegoric care ilustrează folosirea 
pașnică a energiei atomice. Pe fundalul 
sonor al lozincilor închinate frăției inter
naționale a oamenilor muncii, unității ță
rilor socialiste, mișcării comuniste si mun
citorești internaționale, solidarității cu 
toate popoarele care luptă pentru libertate 
și o viață mai bună, imaginea celor doi 
porumbei, parcă ieșiți de sub penelul lui 
Picasso, capătă valențe de metaforă^ Po
rumbeii se simt bine în țara noastră.

...Sînt 11 000. unsprezece mii de bărbați 
si femei, îmbrăcati în haine de cit si 
pănură, în ii de borangic si în bundițe 
de piele. în minunatele costume tradi- 
<-'nale, sărbătorești, ale țăranilor ro- 
Xni. Ajunși în fața tribunelor, din piep

turile lor izbucnesc urale și, obișnbiți 
de generații să-și spună bucuriile în 
cîntec și vers, cei 11 000 scandează : 
„Munca în gospodărie / Ne dă spor și 
bucurie"; „Toți țăranii merg acum / Po 
al bunăstării drum".

Sînt cei 11 000 de participant! la se
siunea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, sesiune care a consemnat un 
eveniment istoric : terminarea cooperati
vizării agriculturii. în acea sesiune s-au 
rostit cuvinte înscrise în cartea de aur 
a poporului nostru : „în Republica Popu
lară Română socialismul a învins defini
tiv la orașe șl sate". 3 201 000 de familii, 
aproape totalitatea țărănimii, și-au pus 
laolaltă pămînturile, lucrînd în comun 96 
la sută din suprafața arabilă a țării. Pe 
acest imens ogor fără haturi, întins de la 
țărmul Mării pînă în munții Oașului și din 
lunca Prutului pînă în mănoasa .cîmpie a 
Banatului, lucrează în această primăvară 
54 000 tractoare, 50 000 semănători meca
nice și peste 25 000 combine și alte mașini.

Acest act istorici cheie de boltă în edifi
ciul construcției. socialiste, constituie un 
minunat prilej de bilanț. Coloanele sînt 
împînzite de mari panouri și grafice, de 
care alegorice și veritabile, expoziții mo
bile, care transformă marea piață într-un 
vast ecran panoramic al României socia
liste. Cifre comparative ilustrează ritmul 
viu al dezvoltării tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, precum și marile efor
turi de valorificare superioară a resurse
lor naturale. Astfel, în 1961 producția in
dustrială a fost de aproape 5,5 ori mai 
mare decît în 1949, anul primului plan 
de stat. Ramuri-cheie, precum construc
ția de mașini, energia electrică și industria 
materialelor de construcție, au înregistrat 
o creștere de 12 ori, iar industria chimică 
de 14 ori față de 1Q38 !

Din reportajul acestei demonstrații de 
neuitat mai spicuim :

Brașov : „Defilează cele 13 tipuri de 
tractoare fabricate pînă acum la uzina 
brașoveană. Iată si al 100 000-lea tractor 
ieșit zilele trecute de pe banda de montaj".

Iași : „O coloană nouă pătrunde în piață
— constructorii marii platforme industri
ale de pe malul Bahluiului"

Onești: „Intr-un an constructorii șan
tierului nr. 3 au dat în folosință în Onești 
peste 1500 de apartamente".

Din aceste scurte fragmente de repor
taj. din „flash“-urile fotoreporterilor, din 
aceste imagini multicolore și răzlețe de 
adevărat caleidoscop economic și social, se 
desprind, totuși, cîteva trăsături esențiale, 
definitorii pentru progresul multilateral 
al României socialiste. Consecvent poli
ticii marxist-leniniste de dezvoltare cu 
precădere a industriei grele, partidul a- 
cordă o atenție din ce în ce mal însem
nată diversificării economiei naționale, 
valorificării superioare a tuturor resurse
lor naționale.

Și astfel, la 1 Mții 1963, în vreme ce la 
demonstrația oamenilor muncii din Galați 
care alegorice înfățișează machetele fur
nalelor, laminorului, oțelăriei din gran
dioasa cetate de foc de pe malul Dunării, 
la București apare pentru prima oară co
loana noii uzine de anvelope „Danubi
ana", iar la Suceava două colective noi 
deschid demonstrația : al Combinatului de 
celuloză și hîrtie și al Combinatului de 
industrializare a lemnului. Din arborele 
puternic al industriei noastre crește în 
acești ani o nouă ramură menită să valo
rifice una din marile bogății ale tării
— lemnul. Este lemnul necesar marilor 
șantiere, lemnul-cofraj, lemnul-fereastră, 
lemnul-mobilă, lemnul transformat în

plăci aglomerate, în placaje și furnire sau 
în sculpturalele ornamente ale mobilei- 
stil. înnobilat astfel, lemnul capătă un 
preț înzecit și însutit, ducînd faima meș
terilor români peste mări și țări. La 
Tg-Mureș, coloana muncitorilor de la fa
brica de mobilă „23 August", distinsă cu 
Steagul Roșu de întreprindere fruntașă 

. pe ramură, poartă grafice ilustrative pen
tru creșterea calității și a producției de 
mobilă destinată exportului.

Această diversificare a industriei merge 
mînă în mină cu apariția unui mare nu
măr de profesii noi și, de bună seamă, cu 
sporirea considerabilă a oamenilor ocupați

de la Argeș, călită la intensitatea de arc 
voltaic a construcției socialiste. De aceea, 
în reportajul următor îi vom revedea pe 
acești oameni, din nou pentru prima 
oară, în largile și entuziastele coloane 
ale demonstrației din Turnu Severin...

„...In afară de sentimentul de profundă 
emoție pe care ți-1 dă 'o asemenea de
monstrație, trebuie să spun că ceea ce 
mă impresionează în mod deosebit este 
această baie de bună dispoziție generală, 
această masă atît de spontană, de entu
ziastă, sub semnul primăverii, al tinere- 

al avîntului, al încrederii nemăr-

Timpul, acest personaj esențial al eco
nomiei moderne, a devenit și el un parti
cipant activ la demonstrațiile noastre de 
1 Mai. întreprinderea de foraj Craiova 
raporta că petroliștii olteni reduseseră du
rata de săpare a unei sonde la adîncimea 
de 2 500 de metri cu peste 50 de zile față 
de media înregistrată în 1963.

In marea confruntare a omului modern 
cu noile ritmuri ale cotidianului, România 
se dovedea capabilă să înainteze pe or
bitele înaltelor accelerații cu toate ener
giile ei. descătușate, cu strădania unei tot 
mai înalte organizări a efortului social, cu 
apelul vibrant al comuniștilor la conștiința

r li

© De la primul 1 Mai liber... © Un 
© ,,Locomotiva viitorului o vom 
munte după munte!" — refrenul

- un simbol: ion Popor 
construi noi“ © „Spargem 
tinereții clocotitoare © Un

porumbel planează deasupra pieței® Coloanele: capitole vii 
ale geografiei economice ® De ce 11 000 de țărani din 
țara au defilat în coloana bucureștenilor @ Ramuri noi 
borele viguros al industriei și cei ce culeg roadele © 
din 20 de milioane de inimi ® „Cel de-al IX-lea 
greș / Nou imbold pentru progres" 9 Policromia umană 
ioanelor® De la „hei-rup!" 

totuși, al 25-lea reportaj

toată
m ar- 
Salut 
Con
a co

la impulsul electronic ©Anticipăm

în fabrici și uzine. Un panou ne atrage 
atenția : „1956 — 300 000 de muncitori ; 
1963 — 500 000 de muncitori în industria 
bucureșteană". Detașamentul puternic al 
clasei muncitoare crește de Ia an la an, 
o dată cu dezvoltarea impetuoasă a econo
miei socialiste.

„Din coloanele compacte ce trec acum 
prin fața tribunelor — notam în acea zi 
— răsună cu putere un îndemn rostit de 
sute de voci : Muncind bine zi de zi / 
Patria vom întări 1“

Iar corespondentul 
șoara ne transmitea : 
oară în coloanele de 
orașul de pe Bega.

nostru din Timi- 
,(Pentru prima

demonstranți din 
__ _____ r_ _ apare macheta — 
Universitatea din Timișoara".

Uzine și universități, muncitori și stu- 
denți sub faldurile acelorași drapele, su- 
gerînd strînsa legătură care se creează 
în acești ani între industrie, tehnică și 
noile cuceriri ale științei.

1964. „Pentru prima oară". Această for
mulă revine cu insistență în fiecare re
portaj de 1 Mai. Firesc, pentru că în fiece 
an apar noi obiective industriale, noi car
tiere de locuințe, noi edificii social-cultu- 
rale, se deschid noi șantiere. La București 
demonstrează pentru prima oară colecti
vul „Automaticei". La Ploiești stîrnește 
admirație prima instalație de foraj 3 
DII-300 distinsă recent cu diploma și,me
dalia de aur ‘ ....................... ’
Leipzig.

Și, totuși, 
monstrează, 
ultima oară.________  ,
Curtea de Argeș, sute și mii de con
structori ai hidrocentralei de pe Argeș 
raportează ultimele lor succese pe acest 
șantier, pregătindu-se să pornească spre 
alt colț al țării, spre altă apă de o in
comparabilă forță — Dunărea. Este anul 
unei mari și simbolice ștafete în hidro
energetica românească. După transferul 
de energie și experiență dinspre Bistrița 
către Argeș urmează acum pregătirile 
pentru un nou urcuș — a treia treaptă, 
cea mai dificilă și mai spectaculoasă 
pentru constructorii de hidrocentrale : 
Porțile de Fier. Dar reporterii nu con
semnează nici o umbră de regret sau nos
talgie pe chipurile constructorilor care, 
în curînd, vor părăsi Argeșul. Pentru că 
acești oameni poartă în suflet flacăra 
creației continue, dorul nestins după noi 
peisaje și noi încleștări. E o caracteris
tică însușită la temperatura pasiunii cu 
care au ridicat barajele de la Bicaz și

la Tîrgul internațional de la

există și coloane care de- 
în anumite locuri, pentru 
La Corbeni, la Oiești, la

ginite în partid, în conducătorii săi iu
biți. Nici cel mai mare artist n-ar pu
tea să imagineze cu mai multă fantezie 
atîta colorit, atîta mișcare ingenioasă, 
spontană, originală. Este, într-adevăr, co
pleșitor, emoționant să asiști la un ase
menea spectacol...".

Cine credeți că este autorul acestui 
expresiv reportaj de cîteva rînduri des
pre demonstrația de 1 Mai a anului 1965 ? 
Artistul poporului Radu Beligan, care își 
împărtășea — la o asemenea înaltă ten
siune a simțirii — impresiile sale des
pre manifestație reporterului „Scînteii".

Era o primăvară care purta în ea em
brionul unor noi geneze. Era o primă
vară în care, de la un capăt la altul al 
țării, oamenii începeau să simtă suflul în
viorător al unui dialog tot mai viu între 
partid și țară, suflu ce avea să se crista
lizeze generos în ideile călăuzitoare ale 
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului.

O nouă lozincă făcea să vibreze văzdu
hul marilor piețe : „Să muncim cu mult 
succes / Pentru-al IX-lea Congres". Era 
expresia hotărîrii unanime a unui întreg 
popor de a edifica fundament solid de 
fapte pentru hotărîrile pe care le va lua 
Congresul partidului, de a pregăti cum 
se cuvine noul cincinal ce se elabora.

Gălățenii — ne referim, firește, la con
structorii de pe marele șantier dintre Că
tușa și Mălina — veniseră la demonstrație 
într-un număr mai mare ca niciodată: 
erau 15 mii, o adevărată armată de oa
meni, în mijlocul cărora se pierdeau cele 
cîteva sute care, cu cinci ani înainte, în- 
fipseseră în pămîntul înghețat cupele ex
cavatoarelor. Cei 15 000 de azi se mîn- 
dreau că, în cinstea Congresului, insta
laseră 2 000 tone de utilaje — cu 1 000 mai 
mult decît prevedea planul — că apropiau 
cu pași repezi punerea în funcțiune a pri
mului obiectiv — laminorul de tablă 
groasă.

Coloana celor de la „Tractorul" purta un 
panou pe care se putea citi că la Tîrgul 
internațional de la Leipzig — ediția ju
biliară — tractorului U. 650 i se acordase 
medalia de aur și diploma de onoare. Co
lectivul „Tractorului" lansase în cinstea 
marii sărbători a primăverii două iniția
tive care își puneau o amprentă calitativ 
nouă asupra modului de desfășurare și a 
obiectivelor întrecerii socialiste : „La fie
care fază — operații de înaltă tehnicitate" 
și „Pe tractoare să montăm numai piese 
de bună calitate !“. '

maselor, la înțelegerea inexorabilei nece
sități istorice. Elocventă ilustrare a acestui 
adevăr : producția industrială a țării din 
anul 1950 se realiza în 1965 în aproape 2 
luni. Dar clarvăzătoarea cutezanță a par
tidului deschidea încă de pe acum făgașul 
unor ritmuri și mai accelerate. în direc
tivele Congresului era prevăzut ca 
aceeași producție să se realizeze în 1970 
în nici măcar o lună.

...A fost anul unei succesiuni de eveni
mente istorice care au marcat substanțial 
noua istorie a patriei. Dezbaterii largi și 
aprofundate cu privire la perspectivele de 
dezvoltare a țării — dezbatere pe care a 
prilejuit-o Congresul al IX-lea al partidu
lui — i-a urmat punerea unei noi temelii 
vieții de stat a țării prin adoptarea de 
către Marea Adunare Națională a noii 
Constituții. 20 de milioane de cetățeni au 
salutat, cu mîndria patriotică a participării 
la evenimentele cruciale din viața poporu
lui, proclamarea Republicii Socialisto 
România. Se înfăptuise visul pentru care 
s-au jertfit generații întregi, de revoluțio
nari, de la cei cu șepci și gambete, care 
participau la primii Armindeni proletari 
de acum un secol pînă la cei care se pră
bușiseră sub gloanțele represiunilor în anii 

' marilor bătălii muncitorești de la Lupeni 
și Grivița.

Sub semnul acestor evenimente s-a 
desfășurat sărbătorirea zilei de 1 Mai 
1966. Anotimpul coincidea, exploziv, cu 
năvalnica erupție de energii a țării, care 
pornise la traducerea în faptă a hotărî- 

‘ rilor Congresului al IX-lea. Coloanele 
sărbătorești aduceau cu ele ecoul unor 
noi bătălii cîștigate pe magistrala înain
tării noastre socialiste.

în întîmpinarea zilei de 1 Mai și a celei 
de-a 45-a aniversări a partidului, colec
tivul uzinelor „Electronica" raporta că. 
în puținii ani ai existentei sale, a pro
dus de .cinci ori mai multe aparate de ra
dio decît avea întreaga Românie înainte 
de război : cite un aparat de fiecare 
bucureștean, adică aproape 1 500 000.

Alături de colective cu vechi și vigu
roase tradiții apăruseră în coloanele de
monstranților din Capitală cîteva care 
intrau pentru prima oară în arena eco
nomiei românești și în conștiința publi
că : Fabrica de mașini-unelte și agrega
te, Uzina de țevi sudate/ întreprinderea 
de radio și semiconductori. însăși pre
zența acestor noi vlăstare ale industriali
zării era o mărturie elocventă a rodniciei 
politicii partidului de făurire a unei eco
nomii dinamice și echilibrate, capabilă

să asigure independența țării și bună
starea celor ce muncesc.

„Cel de-al IX-lea Congres, / Nou imbold 
pentru progres" — scandau sutele de mii 
de demonstranți de pe toate plaiurile ro
mânești și-n cuvintele chemării ardea, 
înaltă, flacăra încrederii nestrămutate a 
întregului popor în Partidul Comunist 
Român. Iar alte coloane răspundeau, ca 
într-un imens cor vorbit : „Scump partid 
să ne trăiești : / Slavă Țării Românești !“.

Grandiosul plan elaborat de Congresul 
al IX-lea capătă contururi precise, se ma
terializează, de la an la an, în mari și 
importante obiective industriale — veri
tabili piloni de oțel ai edificiului econo
mic al patriei.

E dimineața lui 1 Mai 1967 șl marea 
demonstrație debutează cu o enormă pan
cartă pe care stă scris : „înainte, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Român 
Sub această chemare-efigie, sute de mii 
de bucureșteni, zca și milioanele de oa
meni de pe cuprinsul întregii țări, își a- 
firmă unitatea de neclintit în jurul parti
dului, hotărîrea de a transpune în viață 
mărețul program de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Tocmai de aceea, ceea 
ce dă o deosebită vigoare și frumusețe 
coloanelor care traversează tara de la 
primele ore ale Intîiului de Mai este 
imaginea Muncii. Roadele primului an al 
noului plan cincinal ilustrează pregnant 
forța și maturitatea economiei socialiste : 
au intrat în funcțiune centrala hidroelec
trică de pe Argeș, ultimele trei hidro
centrale care întregesc salba de lumini a 
Bistriței, al doilea furnal de 1 000 mc de 
Ia Hunedoara, iar la Galați a avut loc pri
ma dintr-un lung șir de „premiere" — a 
început să producă laminorul de tablă 
groasă. '

Dar există o dinamică a creșterii forței 
de creație, a capacității și competenței 
oamenilor, pe care nici cele mai iscusite 
grafice sau machete n-ar putea-o reda. 
Coloanele nu sînt numai vaste oglinzi ale 
înfăptuirilor, ale optimismului și voio
șiei, ele reflectă și sensul înaintării, efer
vescența, căutările. Ideile ce se zbat sub 
frunte. Noul în mers, caracteristic aces
tui 1 Mai, este marcat de concentrarea 
tuturor eforturilor pentru îndeplinirea 

■principalei sarcini puse de partid în fața 
oamenilor muncii ; ridicarea calitativă a 
întregii activități economice.

Apelăm din nou la reportajul acelei 
zile și, pentru că se împlineau 20 de arii 
de la apariția în coloanele demonstrației 
a primelor tractoare românești, spicuim 
o relatare transmisă din Brașov :

— Timp de mai multi ani am cutreierat 
diferite țări din Europa, Asia și Africa 
întovărășind tractoarele fabricate de noi 
— declară maistrul Gheorghe Lintcș. 
Faptul că au fost exportate pînă azi în 
aproape 40 de țări este o carte de vizită 
a progresului industrial al țării, a ca
pacității tehnice a clasei noastre munci
toare.

— Sînt succese care te obligă să țin
tești mai sus — intervine inginerul me- 
talurg Alexandru Fekete.

— Ce reprezintă „mai sus" ?
— Diversificarea producției, sarcină 

de primă însemnătate pusă de partid în 
fața industriei constructoare de mașini. 
Totodată, ridicarea performantelor și, 
mai ales, larga acțiune de organizare ști
ințifică a producției.

Căutări, inițiative, metode noi în matca 
largă a progresului tehnic. Cîntărlnd mai 
bine timpul, înmulțind bogăția ideilor, 
oamenii muncii descoperă și pun în va
loare noi filoane de entuziasm și inteli
gență care se valorifică superior pe trep
tele cincinalului, construite Pe fundamen
tul științific al hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului.

Pe marile bulevarde, din vechi sau noi 
orașe, splendide în haina multicoloră a 
anotimpului, coloanele înaintează anima
te de efervescența creatoare, sigure 
pașii lor 
munci cu 
peri !“.

Si țara . . ... __
semnul unor mari eforturi de perfecțio- 
hare a tuturor sectoarelor de activitate 
ale vieții noastre socialiste. De aceea cel 
de-al 24-lea reportaj este cel mai bogat 
din toate în fapte, idei, semnificații. De
monstrația de 1 Mai 1968 apare astfel ca 
un uriaș și stimulator schimb de expe
riență la nivelul întregii țări. Un climat 
de fertile căutări creatoare, o atmosfera 
de viu și fecund interes pentru progre
sul economic se degajă din ampla desfășu
rare a coloanelor. Reporterii consemnea
ză : „Un element izbitor al conversațiilor 
surprinse pe toate traseele acestui 1 Mai 
este persistența revenirii acestor teme : 
organizarea științifică, perfecționarea 
conducerii și a planificării economici, e- 
ficiența economică, optimizarea efortu
lui tehnic. E vizibil că oamenii folosesc 
aceste noțiuni pentru că ele au început 
să facă parte integrantă din universul 
preocupărilor lor cotidiene ca elemente 
determinante ale progreselor realizate și 
ale celor în perspectivă".

Pe fundalul acestor importante idei, 
menite să aducă un puternic imbold în 
eforturile de desăvîrșire a construcției so
cialiste, milioanele de demonstranții 
își exprimă adînca .aprobare față 
de tot mai largul democratism al orîn- 
duirii noastre, față de preocuparea con
stantă a partidului și statului nostru pen
tru a făuri un climat în care drepturile 
și libertățile constituționale să poată fi cît 
mai larg exercitate.

în ritmul marilor coloane pulsează vi
brant ecoul eforturilor creatoare din 
uzine și de pe șantiere. Colectivul Uzinei 
de mașini grele-București raportează un 
succes remarcabil : turnarea celei mai 
mari piese din țara noastră — rotorul de 
200 tone al primei turbine destinate hidro
centralei de la Porțile de Fier. Construc
torii Teatrului Național și ai modernului 
centru de televiziune prefigurează — 
prin intermediul machetelor — noile edi
ficii culturale ale Capitalei. La Constanța, 
specialiștii în îmbunătățiri funciare pre
zintă realizările lor pe șantierul sistemu
lui de irigații Carasu.

O secvență importantă a acestui repor
taj, al 24-lea, este dedicată noilor județe 
și municipii atrase, prin reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială a țării, la un ritm 
de viață tot mai intens. Din Alba Iulia 
și Botoșani, din Slatina și .Sf. Gheorghe, 
din județele Harghita și Tulcea, repor
terii consemnează entuziasmul coloanelor 
însuflețite de puternica dorință de a con
tribui cu toate forțele la înflorirea ra
pidă a orașelor și ținuturilor țării.

Există, se poate spune, o memorie a 
coloanelor — nevoia lor firească de a se 
raporta la trecut, sentimentul, creat în 
acești ani impetuoși, că ritmul lor este 
un ritm al istoriei. De aceea,, apare tot 
mai des în vastele coloane imaginea dis
tanței, distanța parcursă în timp dar, mai 
ales, în acest nou spațiu economic, social 
și spiritual, spațiu al socialismului victo
rios. Pe un panou citim : „Numai sporu
rile de producție obținute de economia 
țării în 1966.și 1967 întrec de aproape 3 ori 
producția industrială a anului 1938". Pe 
altul : „în 1967 am realizat în 30 de zile 
întreaga producție a anului 1938".

Coloanele își amintesc că în urmă cu 
20 de ani entuziasmul lor din preajma 
Naționalizării nu putea ascunde totuși să- ' [, 
răcia de culori a demonstrației. Erau mai r 
puține flori și mai puține care alegorice, I

. _ Pe
care sînt pașii țării : „Vom 
noi puteri / Țară dragă să pros-

prosperă, de la an la an, sub

era mai mult cenușiu în îmbrăcămintea 
oamenilor, în hainele lor cumpărate pe 
cartelă. Coloanele își amintesc, și tocmai 
de aceea acum trec prin fața tribunelor 
desfășurînd adevărate jerbe de culori, 
îmbrăcate sărbătorește în toate nuanțele 
primăverii, aducînd tot ce au mai frumos 
și mai bun, cu vădita plăcere de a de
monstra noile lor condiții de viață, noua 
lor condiție socială și umană. Un foto
reporter inspirat surprinde o imagine 
simbolică : tata, mama și... un car alegoric 
în miniatură, un landou în care se află 
poate cel mai tînăr participant la demon
strație.

Dialogul dintre coloane și tribune este 
mai viu și mai cald, mai prietenesc ca 
oricînd. Se rostesc saluturi fierbinți la 
adresa conducătorilor ’ partidului și sta
tului, se fac semne amicale către tovarăși 
de muncă fruntași în întrecere, invitați 
în tribune. De fapt, înseși tribunele amin
tesc de coloanele de 'odinioară. O parte 
din tinerii care demonstrau în primele 
primăveri ale României libere au treaat 
de-a lungul anilor prin școala muncii, 
prin marile examene ale industrializării 
socialiste, au învățat în institute și uni
versități, devenind ingineri și profesori, 
conducători de uzine și șantiere, perso-
nulități în domeniul tehnicii, științei șl 
culturii.

Sentimentul care se degajă din acest 
amplu dialog între coloane și tribune 
este sentimentul unei mari și strîns unite 
familii, iată ce transmite corespondentul 
nostru din Arad : „în coloana multicoloră 
și tumultuoasă pășesc împreună trei frun
tașe din diferite întreprinderi ale orașu
lui : Aurelia Rusu, Toth Tereza, Anne 
Dorner. Sînt vesele, captate de atmosfera 
strălucitoare a sărbătorii.

— E deajuns să privești coloana ca să 
ai senzația unei mari libertăți, a unei 
țări în care omul e stăpîn pe soarta sa 
și se poate afirma deplin în toate dome
niile indiferent de naționalitate — ne de
clară Anne Dorner. Tocmai de aceea, 
strîns uniți în jurul partidului, români, 
maghiari, germani și de alte naționali
tăți, sîntem hotărîți să facem tot ce stă 
în puterile noastre ca să transformăm 
politica sa înțeleaptă în faptă vie.

Există o memorie a coloanelor dar exis
tă, la fel de firesc, o proiectare a lor în 
viitor. Pancarte și grafice ilustrează plas
tic succesele viitoare spre care se în
dreaptă cu pași siguri clasa muncitoare, 
întregul nostru popor în temeiul planu
rilor lucide, riguros științifice ale desă- 
vîrșlrii construcției socialiste.

Și iată-ne acum în a 25-a primăvară, 
în ajunul celui de-al 25-lea 1 Mai sărbă
torit pe meleagurile țării noastre libere, 
pe întinsurile Românței socialiste. O pri
măvară năvalnică, în care sevele naturii 
irump impetuos în bărăganele de grîu, 
în livezi și păduri, în parcurile vechi și 
noi ale orașelor, îmbrăcînd totul în veș
mintele tinerești ale începutului de mai. 
Dar, mai ales, este o primăvară plină de 
efervescența unoi' importante și semnifi
cative evenimente în viața politică a țării, 
o primăvară caracterizată printr-un pu
ternic avînt creator în toate domeniile 
vieții economice și sociale.

în această primăvară poporul și-a spus 
cuvîntul, și-a exprimat limpede, răspicat 
voința. Prin votul unanim și entuziast dat 
Ia 2 martie candidaților Frontului Uni
tății Socialiste, cetățenii țării și-au rea
firmat hotărîrea fermă de a înfăptui po
litica partidului,, de a asigura făurirea 
deplină a socialismului în România. A 
fost un vot al hotărîrii 
întări coeziunea națiunii 
liste, unitatea de neștirbit a poporului ro
mân și a naționalităților conlocuitoare ; 
a fost un vot care a consfințit legămîntul 
solemn al întregului nostru popor de a 
apăra ca lumina ochilor marile sale cu
ceriri revoluționare, de a apăra șl întări 
independența și suveranitatea națională 
a României socialiste.

Acest angajament capătă zi după zi 
contururile certe ale unor noi succese pe 
frontul larg al economiei naționale. In 
ultimele luni am consemnat în re
portajele noastre evenimente importante, 
oglindind entuziasmul, tenacitatea, com
petența și ingeniozitatea tehnică cu care 
numeroase colective de muncitori și con
structori dau viață unor însemnate obiec
tive industriale.

De-a lungul a 
vară nu a fost 
și realizări cum 
arteră feroviară 
în exploatare pentru 
geri; recent, <II_ __________ ____
intrării în funcțiune a unei mari fabrici 
de fibre și fire sintetice ; în ultimele zile 
constructorii de la Porțile de Fier au 
anunțat o nouă victorie în marele lor 
efort care va duce, în acest an, la stă
vilirea Dunării ; nu de mult primul mi
neralier românesc de 12 500 tdw s-a întors 
din prima sa cursă, încărcat cu minereu 
pentru. Combinatul siderurgic-Galați, iar 
oțelarii de aici anunțau, într-o știre de 
ultimă oră, că au elaborat în cinstea lui 
1 Mai prima șarjă la convertizorul nr. 3.

Așadar, ne aflăm în ziua celei de-a 
25-a demonstrații. Vă mai amintiți, desi
gur, cum suna una din lozincile brigadie
rilor de la Bumbești-Livezeni: „Cu sapa 
și. cu lopata / Vom da șantierul gata 1“ 
Cît de depărtată ne apare azi o asemenea 
lozincă, ce imensă e distanța parcursă ! 
Azi coloanele care trec prin fața tribu
nelor aduc cu ele imaginea liniilor auto
matizate, a tablourilor de comandă elec
tronică,- a strungurilor cu memorie mag
netică, a instalațiilor care funcționează la 
parametrii tehnicii mondiale. Coloanele 
reprezintă aceeași clasă muncitoare și to
tuși alta : mai competentă, mai calificată, 
stăpînă pe tehnica modernă a economiei 
socialiste.

Dar să nu anticipăm ! Să nu anticipăm 
amplul reportaj pe care sute și mii de 
coloane îl vor transcrie azi pe harta 
țării, aducînd în această panoramică de
monstrație efigiile unor proaspete și im
presionante succese în muncă, imaginea 
tonifiantă a bunăstării în creștere și a 
unui climat social în care personalitatea 
umană are asigurate condiții de dezvol
tare tot mai prielnice.

Putem afirma însă că azi, în coloane, 
la cea de-a 25-a sărbătoare a muncii li
bere, vom asista la cea mai elocventă de
monstrație a forței și capacității creatoare 
de care e capabil un popor liber și stăpîn 
pe soarta sa, un popor strîns unit în jurul 
partidului său, în jurul conducerii sale 
înțelepte, departe văzătoare, strîns legate 
de popor, în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru că trăim o primăvară a certitu
dinilor, primăvara Anului XXV al noii 
epoci istorice, socialiste, in care a pășit 
țara noastră în acel August de lupte și 
speranțe. Augustul Eliberării.

neclintite de a 
noastre socia-

25 de ani nici o primă- 
atît de bogată în fapte 
e aceasta. Recent, prima 
electrificată a fost dată 

traficul de pasa- 
din Iași ne-a sosit vestea

Victor BÎRLĂDEANU

Paul DIACONESCU

Desen de Mihai SÂNZIANU
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UN MOMENT
DE ÎNSEMNĂTATE
IN DEZVOLTAREA
NOASTRE

Anul marii aniversări — împlini
rea a 25 de ani de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist — cuprin
de totodată aniversarea cref. ii, in 
aprilie 1944, a Frontului Unic Mun
citoresc, eveniment de mare însem
nătate în procesul de unire a tutu
ror forțelor antihitleriste care, la 
23 august’ 1944, aveau să răstoarne 
dictatura antonesciană și să alăture 
țara coaliției antifasciste. Importanța 
deosebită a creării Frontului Unic 
Muncitoresc decurge în același timp 
din faptul ’ că 
primul pas în 
ții mișcării noastre muncitorești, 
influențînd ca atare întreaga dez
voltare a luptei revoluționare în Ro
mânia. Tocmai unitatea de ac- . 
țiune, consolidată și ridicată ul
terior pe o treaptă superioară 
prin crearea partidului unic mar- 
xist-Ieninist, a constituit premisa 
fundamentală pentru asigurarea ro
lului conducător al clasei muncitoa
re în revoluția și construcția socia
listă, pentru îndeplinirea cu succes 
a misiunii ei istorice de construire 
a orînduirii noi pe pămîntul Româ
niei.

Gh. ȚUȚUI
cercetător științific principal 

Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe Jînaă C.C. 

al P.C.R.

el a reprezentat 
realizarea .unită-«

mișcării, muncitorești în lupta anti
fascistă, ca și de dezvoltarea mișcă
rii de rezistență în rîndurile celor 
mai largi mase ale poporului, de 
victoriile istorice obținute de forțele 
armate ale Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte puteri ■ din coaliția anti
hitleristă. Constituirea, în vara anu
lui 1943, a Frontului Patriotic Anti
hitlerist, care reunea, alături de 
partidul comunist, diferite alte orga
nizații politice democratice, între 
care Partidul Socialist Țărănesc, or
ganizații ale Partiduluj Social-Demo
crat, a însemnat primul succes al 
politicii de alianțe desfășurate de 
P.C.R.

★
încă de la începuturile eî, în a 

doua jumătate a veacului trecut, 
mișcarea muncitorească din Româ
nia și-a desfășurat activitatea sub 
semnul unității rîndurilor sale. Crea
rea în 1893 a Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din Româ
nia marca unificarea pe plan națio
nal a tuturor organizațiilor și cercu
rilor muncitorești. Dar, pe măsură 
ce rolul proletariatului în viața tării 
a crescut, iar lupta sa pentru rezol
varea pe cale revoluționară a mari
lor probleme social-politice s-a am
plificat, elementele oportuniste și re
formiste au pornit acțiunea lor de 
dezbinare a clasei muncitoare, iz-' 
butind în cele din urmă să o scin
deze.

Partidul Comunist Român, călău- 
zindu-se după ideile marxism-leni- 
nismului privind necesitatea vitală 
a unității proletariatului pentru pro
movarea intereselor de clasă ale 
acestuia, încă, de la crearea sa a con
siderat unitatea drept un obiectiv 
esențial ; el a adresat stăruitor 
Partidului Social-Democrat, sindica
telor, precum și altor grupări mun
citorești chemări la unitate și a des
fășurat concomitent o vastă și mul
tilaterală activitate în rîndurile cla
sei muncitoare pentru refacerea și 
întărirea unității ei.

Eforturile partidului comunist au 
găsit sprijin din partea unor condu
cători ai Partidului Social-Democrat, 
ai1 Partidului Socialist Unitar, ai Par
tidului Socialist (independent), și ai 
altor organizații muncitorești, a mul
tor membri ai acestor partide și 
ganizații.

în această activitate au trebuit 
ruite mari greutăți, generate 
condițiile de ilegalitate în care 
tivau P.C.R. șl alte organizații 
voluționare, de eforturile sistematice 
ale burgheziei pentru a ' deruta și 
dezbina clasa muncitoare.

O frînă permanentă în calea fău
ririi unității de acțiune a clasei 
muncitoare au constituit-o linia re
formistă preconizată de P.S.D., înver
șunata poziție anticomunistă a unor 
lideri social-democrați de dreapta. 
La aceasta s-au adăugat o bună pe
rioadă de timp manifestările de sec
tarism și exclusivism din partea 
unor cadre din conducerea P.C.R., 
aprecierile eronate puse în circula
ție în documente ale Internaționalei 
comuniste și reluate în documente 
ale partidului nostru, care-i etiche
tau global pe social-democrați drept 
„social-fasciști".

în pofida tuturor greutăților și 
piedicilor, de-a lungul anilor, pe mă
sura creșterii luptelor de clasă, ideea 
frontului unic și-a făcut loc tot mai 
mult în rîndul maselor și organiza
țiilor muncitorești, a căpătat forme 
concrete. O contribuție de seamă la 
închegarea unității de acțiune a cla
sei muncitoare au adus marile lupte 
muncitorești din perioada 1929—1933. 
Partidul comunist a știut să găsească, 
in focul luptelor de clasă, acele for
me și metode care să ducă la reali
zarea unei unități reale a muncito
rilor, fie că erau comuniști, social- 
democrați, socialiști sau . fără de 
partid, în diferitele "acțiuni revendi
cative. Clasa muncitoare a putut să 
se convingă, prin propria experien
ță, cit de mult crește forța sa 
atunci cînd acționează unită în lup
ta revoluționară. Această convingere 
s-a întărit și mai mult în timpul im
portantelor acțiuni comune desfășu
rate în perioada 1934—1939 de par
tidul comunist, cu Partidul Socialist 
Unitar și cu Partidul Socialist (inde
pendent), Ia care s-au adăugat, și. u- 
nele organizații ale Partidului Social- 
Democrat. Unitatea de acțiune reali
zată de unele partide și grupări 
muncitorești a facilitat crearea Fron
tului Democrat, care a coalizat în 
lupta împotriva fascismului numeroa
se forțe democratice, inclusiv organi
zații și fracțiuni ale unor partide bur
gheze. Victoriile obținute de forțele 
democratice în alegerile parțiale par
lamentare și comunale din 1936— 
1937, manifestațiile muncitorești cul- 
minînd cu cele din 1 Mai 1939 au 
întărit unitatea și combativitatea cla
sei muncitoare.

în anii negri ai dictaturii fasciste 
și războiului antisovietic, Partidpl 
Comunist Român, organizînd Iuțită 
maselor pentru răsturnarea re
gimului antonescian, ieșirea din 
războiul purtat alături de Ger
mania și alăturarea României la 
coaliția antihitleristă, a văzut în rea
lizarea. Frontului Unic Muncitoresc 
o condiție fundamentală pentru po
larizarea în jurul clasei muncitoare 
a tuturor forțelor'antifasciste.

în repetate rînduri, P.C.R. a adre
sat propuneri conducerii P.S.D., or
ganizațiilor locale ale acestui par
tid pentru a acționa împreună. 
„Dragi tovarăși — se menționa în 
scrisoarea C.C. al P.C.R. adresată 
conducerii P.S.D. la 5 ianuarie 1943 
_ vă propunem încheierea unui 
acord de front unic pentru acțiuni 
comune ale partidelor noastre... 
pentru lupta comună în vederea uni
rii tuturor forțelor progresiste și pa
triotice"...

Procesul de realizare a unității 
muncitorești a fost puternic stimu 
lat de evoluția situației interne și in
ternaționale, de creșterea rolului

Frontului Unic
Muncitoresc

or-

bi
de 

ac- 
re-

Sub presiunea creșterii iuptei anti
fasciste, cu toate șovăielile și incon
secvențele din partea unor condu
cători ai P.S.D., în cursul anului 
1943 s-au produs modificări sensibile 
în poziția acestui partid ; ele și-au 
găsit o expresie clară în rezoluțiile 
adoptate de C.C. al P.S.D. care re
cunoșteau necesitatea unității de ac
țiune a partidelor muncitorești, pre
cum și a unei singure mișcări sin
dicale, în afirmarea hotărîrii de a 
acționa în acest sens.

Pornind de la punctele de vedere 
comune, care apropiau cele două 
partide, și îndeosebi de la problemele 
vitale pentru poporul rotaân: sal
varea ființei naționale și eliberarea 
țării de sub jugul hitlerist, întîlnirile 
și convorbirile dintre reprezentanții 
partidului comunist și cei ai, Parti
dului Social-Democrat s-au multipli
cat și intensificat. Discuțiile îndelun
gate au apropiat mult pozițiile celor 
două partide muncitorești. Faptul că 
ele au încetat polemicile și acuzațiile 
reciproce, că au pornit să caute căile 
de realizare a unității de acțiune 
nu de la postulate sau teze presța- 
bilite, ci de la realități, de la nece
sitățile vitale ale clasei muncitoare, 
ale țării, le-a permis, după atîția ani 
de sciziune, să găsească un limbaj 
comun. Rezultatele tratativelor din
tre cele două partide s-au materia
lizat în conturarea4 platformei pe 
baza căreia urma să se realizeze a- 
cordul de colaborare dintre P.C.R. 
și P.S.D., în încheierea, în primă ju
mătate a lunii aprilie 1944, a ~ 
lui Unic Muncitoresc.

Reprezentanții celor două 
au hotărît, de comun acord, 
tea încheierii Frontului Unic să fie 
adusă la cunoștința maselor munci
toare de ziua marii sărbători a uni
tății și solidarității internaționale a 
celor ce muncesc de pretutindeni — 
1 Mai. „în ziua de 1 Mai ziua ei de 
LUPTA și de SPERANȚĂ — se spu
nea în manifestul lansat în acest 
scop — muncitorimea organizată, u- 
nită, de la comuniști pînă la social- 
democrați, CHEAMĂ ÎNTREAGA 
CLASĂ MUNCITOARE, pe tcți 
muncitorii organizați și neorganizati, 
întreg POPORUL ROMAN, toate 
CLASELE și PATURILE sociale, 
toate PARTIDELE ȘI ORGANIZA
ȚIILE indiferent de culoare politică, 
credință religioasă și apartenență so
cială, la luptă hotărîtă pentru pace 
imediată, răsturnarea guvernului 
Antonescu, formarea unui guvern 
național din reprezentanții tuturor 
forțelor antihitleriste, izgonirea ar
matelor hitleriste din țară, sabota
rea și distrugerea mașinii de război 
germane". Frontul Unic făcea un apel 
fierbinte către întreg poporul român 
să acorde tot sprijinul armatelor so
vietice, să lupte pentru „o Românie 
liberă, democratică și independentă". 
În același timp, manifestul chema 
clasa muncitoare la luptă pentru re
vendicările ei specifice : ziua de 
muncă de 8 ore, sporirea salariilor, 
asigurarea dreptului la liberă orga
nizare sindicală și politică etc.

Cu toate că acordul de front unic, 
încheiat între P.C.R. și P.S.D. pri
vea un număr limitat de probleme, 
cele două partide păstrîndu-și- inde • 
pendența ideologică și organizatorică, 
faptul că cu 5 luni înainte de elibe
rarea României, în condițiile unei 
crunte terori fasciste, ele au găsit 
posibilitatea să închege unitatea , 
de luptă, a avut o imensă impor
tanță și un larg răsunet în rîndunle 
clasei muncitoare și ale întregului po
por.

Acționînd de aci înainte unită, cla
sa muncitoare și-a sporit considera
bil forța și combativitatea, capacita
tea de a mobiliza Ia luptă masele 
largi. Aceasta s-a exprimat, în pri
mul rînd, în intensificarea pe întreg 
cuprinsul țării, sub conducerea co
mitetelor de front unic și a corni- ‘ 
tetelor patriotice create pe uzine, a 
acțiunilor muncitorești care îmbinau 
lupta pentru revendicări ^conomice 
cu sabotarea dictaturii fasciste și a 
războiului hitlerist. Frontul Unic 
Muncitoresc a stat la baza organi
zării, din inițiativa comuniștilor, a 
formațiunilor patriotice de luptă, 
forțe înarmate proprii ale clasei 
muncitoare, care s-au aflat în pri
mele rînduri ale (luptei pentru elibe
rarea tării de sub jugul fascist.

întărind forța de luptă a clasei 
muncitoare, crearea Frontului Unic 
Muncitoresc a exercitat totodată o 
puternică înrîurire asupra celorlalte 
clase și categorii sociale, a înlesnit 
coalizarea tuturor forțelor patriotice 
și democratice în vederea răsturnării 
regimului fascist. După cum se știe,

Frontu-

partide 
ca ves-

pe baza platformei antihitleriste pro
puse de Frontul Unic Muncitoresc, 
în iunie 1944 între P.C.R. și P.S.D. 
și partidele burgheze — Partidul Na- 

w țional Liberal și Partidul Național 
Țărănesc — s-a încheiat un acord 
de colaborare, care a dus la consti
tuirea Blocului Național Democrat. 
Tocmai crearea unei asemenea largi 
coaliții a constituit un factor hotărîtor 
al victoriei insurecției armate din au
gust 1944.

Crearea Frontului Unic Muncito
resc a avut o profundă înrîurire a- 
supra întregii desfășurări a eveni
mentelor în perioada următoare in
surecției armate care, după cum se 
știe, a marcat începutul revoluției 
populare.

Experiența țării noastre a confir
mat din plin însemnătatea unității 
clasei muncitoare, ca' o condiție e- 
șențială a îndeplinirii cu succes a 
înaltei ei misiuni istorice. Cu rîndu
rile strîns unite, clasa muncitoare s-a 
putut afirma ca forță conducătoare 
a maselor largi 
în strînsă alianță cu țărănimea, 
unire cu intelectualitatea, _ .____
forțele progresiste, clasa muncitoare 
a asigurat dezvoltarea luptei anti
fasciste și de eliberare națională în
tr-o luptă pentru eliberarea socială 
a tuturor celor ce muncesc, răstur
narea de la putere a capitaliștilor șî 
moșierilor, înfăptuirea profundelor 
transformări revoluționare care au 
dus la triumful orînduirii noi. so
cialiste, în țara noastră.

în. focul luptei revoluționare, al 
acțiunilor desfășurate în comun în 
cadrul Frontului Unic Muncitoresc, a 
avut loc un proces de continuă a- 
propiere între partidul comunist si 
Partidul Social-Democrat, de clarifi
care politico-ideologică, ceea ce a 
făcut ca cele două partide să- cola
boreze tot mai strîns, și în cele din 
urmă să se. unifice, pe baza princi
piilor marxism-leninismului. Crearea 
în februarie 1948 a partidului unic 
al clasei muncitoare — Partidul Mun
citoresc Român — a marcat o însem
nată victorie politică a forțelor re
voluționare din țara noastră, asigu- 
rînd tuturor oamenilor muncii sta
tul major unic, capabil să-i conducă 
în opera de transformare socialistă a 
societății românești.

în iulie 1965, clasa muncitoare, în
tregul nostru popor au primit cu 
deosebită satisfacție hotărîrea una
nimă a Congresului al IX-lea de a 
schimba denumirea partidului în 
Partidul Comunist Roman, aceasta 
reflectînd cel mai fidel tradițiile și 
dezvoltarea istorică a partidului nos
tru, corespunzînd cel mai bine ca
racteristicilor sale de detașament de 
avangardă al clasei muncitoare, de 
conducător politic al poporului, 
scopului final al partidului — 
construirea societății comuniste. 
Hotărîrea Congresului al IX-lea de 
a se acorda vechimea în partid din 
momentul intrării lor în mișcarea 
revoluționară și acelor membri de 
partid care au făcut parte din fostul 
Partid Social-Democrat, Partidul So
cialist Unitar și Partidul’Socialist 
Independent exprimă aprecierea 
dată contribuției acestora la dezvol
tarea mișcării noastre muncitorești.

La împlinirea a 25 de ani de la 
crearea Frontului Unic Muncitoresc, 
clasa muncitoare, întregul popor ro
mân sînt mîndre de drumul pe care 
l-au străbătut. Toate marile cuceriri 
și realizări din răstimpul ultimului 
sfert de veac au fost dobîndite în 
condițiile strînsei unități de acțiune 
și de luptă a poporului muncitor, 
în jurul clasei muncitoare, sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
„Clasa muncitoare — arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu — a cucerit 
dragostea și recunoștința țărănimii, 
intelectualității, a celorlalte categorii 
de oameni ai muncii, a întregului po
por, tocmai datorită faptului că și-a 
dovedit în practică, în mod strălucit, 
capacitatea de a conduce destinele 
țării pe calea construirii societății so
cialiste și comuniste". Urmînd nea
bătut partidul comunist, exponentul 
intereselor vitale ale clasei munci
toare și ale întregii națiuni, înfăp
tuind mărețul program de dezvol
tare multilaterală 
borat 
și de 
partidului, poporul român va ob
ține noi și tot mai mari iz- 
bînzi în lupta pentru desăvîrsirea 
construcției socialiste, pentru înflori
rea României socialiste, pentru tri
umful cauzei celor ce muncesc din 
întreaga lume.

ale poporului.
___, în 
cu toate

a patriei ela- 
de Congresul al IX-lea 

Conferința Națională a

(Urmare din pag. I)

re, treceam printre oame
nii noștri, încordați într-o 
activitate pe care strămoșii 
lor, strămoșii noștri, tații 
lor și tații noștri n-o cu
noscuseră niciodată : activi
tatea industrială.

Ca ființă rațională, omul 
are o mare capacitate de 
adaptare. Una din explica
țiile acestei activități in
dustriale, care le-a devenit 
firească oamenilor, este, 
așadar, propria lor inteli
gență. Dar aceasta nu este 
explicația totală. Muncito
rii de la „Danubiana" și de 
Ia Uzina de mașini grele, 
ca și alții, nenumărați, 
muncesc așa cum muncesc 
pentru că au îndreptățirea 
produsului care-i satisface, 
care-și răsfrînge bineface
rile asupra lor, deodată cu 
intrarea lui în angrenajul 
național.

Nu, o imagine idilică nu 
și-ar avea sensul aici, dar 
o imagine bărbătescă și 
calmă, încordată, dar des
tinsă în marginile ei, este 
imaginea care mă va. ur
mări. Oamenii! uzinelor sînt 
preocupați 
planului de 
investițiilor, 
general al 
Dar cifrele 
ele de 
tru specialiști 
nimic scriitorului care ră
mîne numai la

de realizarea 
producție, a 

de tabloul 
uzinelor lor. 

—• oricît sînt 
importante pen- 

nu spun

audierea lor,

VICTOR TULBURE

Cînd plină

Nu le-am uitat și-n clarul dimineții de-acum 
Vibrînd cu-nvolburarea de steaguri și urale 
Un gînd duios prin vreme își netezește cale 
Să-ntoarcă arzătoarea lor filă din album.

Ca primăvara-n ramuri va izbucni mereu, 
Prin curcubee-n zare, boltite peste țară, 
Eșarfa de lumină a sufletului meu, 
Eterne anotimpuri făcînd ca să răsară.

Lumina partidului

N-am uitat zorile-întîiului Mai, zorile
Anilor de-atunci, înseninînd întunecatele fețe, 
Lumina primăverii rănită de ostrețe, 
„INTERNAȚIONALA", iarba verde și florile.

N-am uitat mugurii nădejdilor, exploziile lor, 
Sub cerul de zinc, melancolic și rece ;
Orizontul deschis al cîmpiilor prin care trece 
Întîiul lăstun călător.

NEGOITĂ IRIMIE

I

VLAICU BÂRNA GRIGORE HAGIU

Zorile

CLAUS STEPHANI

ALANDRIȚOIU
Patria

Cintec

In românește de Mihai Gavril

Patria e cîntul din bătrîni 
ce-1 aduc cu mine de-acasă, 
unde-avem aceleași rădăcini 
dor și flori de soare și mătasă.

Patria-i a mea Cisnădioară, 
primăvara floarea în cireș ; 
e țăranul sărutind izvoară 
și copilul meu din cei aleși.

Cîntarea României se-aude deslușit, 
lucrarea României se vede. Ea există 
monumentală-n sine așa cum s-a zidit, 
gîndirea ei exaltă, în veac, socialistă.

Patria e ulița cu soare
și străvechea turlă stînd sub lună ; 
sunetul și forma în culoare 
un olar pe roată le-adună.

Mă-ntind prin viaducte, sfidînd în zbor abise, 
Elastice și suple întruchipînd un salt, 
Porțile zării acum îmi sînt deschise, 
Și pasul mi se-aude pe malul celălalt.

Patria-î un dangăt uriaș 
ce răsună peste noi: acel 
sunet inundînd al meu oraș — 
un poem de cer și de oțel. Coloana infinită de oameni, — un inel 

de inimi globul lumii îl cuprinde. — 
Pe partea românească mă înrolez în el 
și cintecul ca astrul de Mai mi se aprinde.

Chiar dincolo, prin steaguri de fum văd cum tresare 
Viu, marșul primăverii, ritmat, al țării mele, 
Iradiind lumina partidului în zare
Sînt aripă din visul vibrînd peste drapele.

Văpaia lui e-n steag a treia parte 
Lîngă azur și aur lucitor,
Ca să se-nalțe-n veacuri fără moarte 
întregul neam stăpîn pe viitor.

Un steag, în Mai, s-alegem 
pentru sărbătoare, 
cînd roadele se-ncheagă-n floare 
și-n inima din noi, 
atotîncăpătoare, 
se-anunță inimile viitoare.

înconjurăm pămintul, cîntînd. Străbatem mări, 
escaladăm și vremii ne vrem un nou preludiu — 
sărbătorim lucrări,
cu fruntea grea și gravă ca după-un mare studiu.

Un steag, in Mai...

Cea mai incandescentă și vie dintre stele 
în primăvara asta de mai se va ivi,
Cu brațul țin zenitul deasupra țării mele, 
Pe drumurile nopții brazii îmi sînt făclii.

Coloana infinită de inimi, cerc deschis, 
spirală și volută pe planiglob rămîne — 
urmașilor lăsată : realități și vis.
în ea sînt deslușite culorile române,
Încît mîndria-mi simplă mi-o port pe-obraz solar. 
Armindeni, strămoșescul din- timp în noi descinde 
și prin Florar
simt cîntecul în mine cum rituos se-aprinde.

îmi înfășor profilul în steaguri mari de fum, 
Solemnitatea clipei o pregătesc lucid,
Și brațul din adîncuri spre ziuă scoate-acum 
Tot antracitul nopții din soarele torid.

Și-n mai cînd plină e de flori cetatea 
Și-n august cînd se-aprinde-a vieții stea, 
Sub tricolor să-și cînte libertatea, 
Să-și dăruie și viața pentru ea !

Au steagurile faldurile roșii
Ca singele pe care-atît de-amar 
în vremea beznei l-au vărsat strămoșii 
Și-n zorii slavei neamul proletar.

Patria-i ulciorul de pămînt 
gingaș prins în colțul de odaie ; .
un salut ce umbra-și sună-n vînt 
înflorat de timp și de văpaie.

De-aceea fruntea cînd de steag se-atinge 
Și-l sărutăm cu buzele fierbinți, 
Se scurge-n noi clocotitorul sînge 
Vuind din străbunici și din părinți.

N-am uitat cîntecul izvorît din geamăt, 
Nici coloanele ; strigînd cuvîntul ce arde ; 
Amurgurile atîrnînd peste (ară, roșii stindarde, 
în crestele pădurilor înaripate de frunze și freamăt.

N-am uitat chipurile de tribuni, venerate, 
Pe cei ce-au veștejit cu sete tirania,
Nici luptătorii aprigi în luptă cu stihia 
Ce dăltuiră-n faptă sfînta libertate.

Un steag al nostru, 
deci și-al lumii, 
trăgîndu-și seva din hotarul humii, 
ce ni I-au mărginit străbunii 
și ni 1-a-ntipărit în sînge 
cîntarea mumii.

Sub focurile tale, primăvară, ce le-nalțî, 
mai roșu este roșul de Cgrpați, 
și hotărînd fierbintele, bogatul an, 
cel dat un sfert de veac să numere, 
mai galben galbenul de Bărăgan 
și mai albastru-albastrul pur de Dunăre.

Priviți-l, steagul, peste toate 
urcîndu-și vasta lui sonoritate, 
un nume are și un țel, un dor, 
legînd prezent de viitor, 
prietenos purtîndu-și întreitele culori 
la marea sărbătoare-a fericirii tuturor.

e de flori cetatea...

ce i 
tori 
nu-1

se par un fel de mar- 
pentru un fapt care 
implică.

Numai cînd simți cele 6 
hectare de hale sub tălpi, 
cînd simți acea obște mun
citorească la cițiva pași de 
tine, în aerul încins de la 
oțelărie, ori prin spasmele 
aparatelor de sudură, abs-

cii, o conștiință înaltă a 
muncii si mai există sim- 
tămîntul definitiv că ei. 
oamenii, aparțin realizări
lor lor, asa cum realiză
rile acestea le aparțin.

Nu fiecare dintre cei ce 
muncesc în cuprinsul aces
tei patrii are — nici nu 
poate să aibă ! — viziunea 
integrală a ansamblului.

ale oamenilor de aici — a 
căpătat un sens1 mai adînc, 
mai omenesc și mai rodnic.

Aflati, de atîtea ori în 
cursul istoriei. în imposi
bilitate de a-si vedea pro
dusul muncii rămînînd pe 
pămîntul lor, românii nu 
au încetat niciodată să 
muncească. Ei au făcut-o 
uneori cu îndîriire, alteori

un 
că 
cu

CultuS muncii
tractele milioane investite 
se materializează și senza
ția participării tale la a- 
ceastă realitate e senzația 
'dominantă a întregii ființe.

Și, la urma-urmelor, ce- 
îi aduce în fiecare dimi
neață pe acești oameni, 
aici, și în celelalte uzine și 
șantiere ale tării ? Cum își 
aduc ei aminte zilnic de 
misiunea lor anonimă, cum 
se realizează legătura, de 
Ia zi la zi și de la etapă 

- la etapă, între oameni și 
între faptele lor ?

Există în conștiințele 
bărbaților care fac, prin 
munca lor neobosită, 
ceastă țară, un cult al mun-

Dar fiecare are certitudi
nea că ansamblul este bine 
gîndit, este structurat în 
funcție de toți parametrii, 
de toate desfășurările tem
porale care urmează.

Pe un orizont pe care 
Partidul Comunist Român 
face tot ce e omenește po
sibil pentru dezvoltarea 
multilaterală, armonioasă 
și durabilă a tării, pe un o- 

* rizont pe care forța con
ducătoare a societății noas
tre arată, prin exemplul 
ei, la ce prețuire ridică 
munca acest cult al mun
cii — una din trăsăturile 
de caracter dintotdeauna

cu disperare, dar au fă
cut-o.

Cultivarea din bătrîni a 
respectului pentru muncă 
face parte din pedagogia 
practică a poporului nos
tru.

Cu atît mai mult func
ționează acest cult âl 
muncii într-un cadru in
teresat nu numai de cap
tarea energiilor, ci si de 
răsplătirea lor onestă.

Da. munca e grea, si — 
așa 
tîtea ori partidul 
buie întreprinse multe. în 
continuare, pentru ridica
rea tuturor oamenilor din 
această tară la nivelul de

trai cuvenit. Nu este 
secret pentru nimeni 
sînt încă multe familii 
venituri mici și mijlocii. 
Dar nu e un secret. în a- 
celasi timp, că oricîte sa
crificii ar mai face oame
nii pentru a așeza Româ
nia pe înaltele culmi ale 
civilizației, aceste eforturi, 
aceste sacrificii au sensul 
declarat, si nu altul, pros
peritatea tării, dezvoltarea 
ei socialistă.

Ceea ce partidul nostru 
a adus în istoria contempo
rană de la cel de-al IX-iea 
Congres încoace, este o dez
voltare ritmică, o dezvol
tare de la etapă la etapă, 
o dezvoltare ireversibilă, o 
dezvoltare fără gesturi 
pripite, fie ele și spectacu
loase. o dezvoltare so
cialistă. Tot ce s-a cîș- 
tigat. în largul proces de 
democratizare inspirat și 
condus de partid. în cinsti
rea mereu 'nai demnă a 
muncii, rămîne bun cîști- 
gat și nici o piedică nu 
trage mecanismele istoriei 
înapoi.

a afirmat de a- 
tre-

★

în febra continentală a 
acestui veac, pilda de mun
că pașnică a tării noastre e 
din ce în ce ma’ grăitoare. 
Oamenii acestui pămînt lu
crează la propria lor isto
rie, cu abnegație și. une
ori. cu eroism.

Cultul muncii — dacă e- 
xistă în sufletul unui po-

por — arată cu .precizie re
zistența acelui popor la 
seismele istoriei, la vicisi
tudini, la zodii nefavora
bile. Dar acest cult ai 
munții exprimă și dispozi
ția înnăscută a acelui neam 
de oameni pentru realizări 
puse în slujba progresului, 
pentru civilizație, pentru o 
lume a păcii.

Si nu e întîmplător că 
unu] din aceste popoare — 
poporul român — e con
dus de un partid al oame
nilor muncii > Nu e întim- 
plător că acest partid ate 
în fruntea lui oameni cu- 
noscuți și recunoscut! pen- 
țru munca lor

întregul nostru popor 
știe, vede, simte ce uriașă 
muncă depune conducăto
rul tării și partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru asigu
rarea unui drum mereu 
ascendent al societății ro
mânești de astăzi, pentru 
cinstirea dreaptă a muncii.

Da, poporul român are, 
între legile sale, una după 
care se călăuzește perma
nent : conștiința că pentru 
a fi liber, pentru . a fi in
dependent, pentru a se 
bucura de civilizație tre
buie să muncească.

Această lege străbate 
toria noastră națională 
puritatea și cu .cinstea 
Cultul muncii e una din
gile incontestabile ale co
dului moral românesc.

is
ca 
sa. 
le-
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italia: Fermi și combativi
în bătăliile sociale

Trezirea la viață a naturii în 
această primăvară este însoțită 
de o efervescență deosebită a 
acțiunilor muncitorești de masă, 
care au cunoscut, în ultimele 
luni, o intensitate și vigoare re
marcabile. Milioane de oameni 
ai muncii — din industrie și a- 
gricultură, din construcții și co
merț, din transporturi și admi
nistrația de stat — luptă cu în- 
dîrjire pentru îmbunătățirea 
con'llțiilor-de trai și de muncă, 
ptk.ti'ți dezvoltarea economică și 
socială a unor regiuni rămase 
în urină, împotriva șomajului. 
Amploarea manifestațiilor orga
nizate — îndeosebi greve pe 
plan național, stadiul înalt al 
unității de acțiune realizate de 
cele trei centrale sindicale : 
Confederația generală italiană a 
muncii (C.G.I.L.), Confederația 
sindicatelor italiene a muncito
rilor (C.I.S.L.) și Uniunea ita
liană a muncii (U.I.L.) — im
primă actualei mișcări de masă 
a celor ce muncesc o forță deo
sebită.

Obiectivele luptei revendica
tive a oamenilor muncii vizează 
,atît îmbunătățirea condițiilor 
generale de viață și lărgirea 
drepturilor sindicale în fabrici, 
cît și o participare mai directă 
a clasei muncitoare la discuta
rea hotărîrilor importante care 
o privesc nemijlocit. In acest 
njjtext se înscriu la loc de 

■„ ^-te grevele la care au par-

ticipat peste 15 milioane de sa- 
lariați pentru desființarea „zo
nelor salariale" discriminatorii 
și reforma sistemului de pen
sionare, greva generală a celor 
1 500 000 de salariați ai adminis
trației de stat, acțiunile în spri
jinul reformei învățămîntului și 
democratizării structurii statului 
etc.

■ Multe din aceste acțiuni co
mune ale oamenilor muncii au 
fost încununate de succes. Ast
fel, Parlamentul a adoptat pre
vederile de bază ale reformei 
sistemului de pensii, iar guver
nul a încheiat elaborarea pro
iectului de reformă a învăță- 
mîntului superior, analizează un 
ansamblu de măsuri în vederea 
dezvoltării economice și sociale 
a regiunilor înapoiate din cen
trul și sudul Italiei, discută îm
bunătățirea funcționării admi
nistrației publice etc.

Avînd o experiență bogată în 
bătăliile sociale, maturizată din 
»punct de vedere politic,; clasa., 
muncitoare, oamenii muncii, din . 
Italia privesc cu încredere yii-, . 
torul. Ei sînt convinși că prin 
întărirea și mai mult a unității 
de acțiune sînt posibile noi și 
mari succese în acțiunile lor 
pentru satisfacerea unor reven
dicări economice ca și în lupta 
pentru pace, democrație și pro
gres.

1968, la care au participat aproa
pe zece milioane de muncitori șl 
care a paralizat întreaga viată 
economică. Forța unității de ac
țiune manifestată pe plan națio
nal a impus satisfacerea unor 
însemnate revendicări economi- 
co-sociale ale oamenilor muncii 
din Franța.

Dar o serie de obiective pen
tru care au militat atunci oa
menii muncii își păstrează ac
tualitatea : restabilirea puterii 
de cumpărare a salariilor ampu
tată din nou ca urmare a creș
terii costului vieții în ultimul 
an ; introducerea scării mobile 
salariale (cerută mai ales de 
C.G.T.) ; reducerea fiscalității 
excesive ; extinderea libertăților 
sindicale în întreprinderi; în 
fine, lupta împotriva concedieri
lor și șomajului, ca urmare a 
procesului de fuziuni și concen
trări.

Curentul crescînd spre unita
tea de luptă muncitorească a 
determinat un sir dp acțiuni de

răsunet. Astfel, ziua națională 
de acțiune din 11 martie, inițiată 
de C.G.T.,'a însemnat un mare 
succes, la ea participînd milioa
ne de oameni ai muncii afiliați 
la cele mai influente organiza
ții sindicale. Grevele si mitingu
rile din Paris și provincie, des
fășurate în această zi, au atras 
atenția opiniei publice asupra 
revendicărilor actuale ale oame
nilor muncii.

Bilanțul acțiunilor unitare pe 
anul scurs este întregit de im
portante manifestări cu carac
ter politic, la care au luat parte 
masele cele mai largi de oa
meni ai muncii. între acestea, 
la loc de frunte se înscriu de
monstrațiile de protest împotri
va agresiunii S.U.A. în Viet
nam și de solidaritate activă 
cu cauza poporului vietnamez, 
ca și alte numeroase acțiuni în 
sprijinul ideilor de dezarmare, 
pace și securitate internațională.

Obiectivul fundamental al oa
menilor muncii din Franța, rea
lizarea unității de acțiune, se 
concretizează astfel ' " " ' ' . 
rită combativității crescînde a 
clasei muncitoare, a unirii în ju
rul unor revendicări comune a 
oamenilor muncii comuniști, so
cialiști, catolici etc.

Pe rîul Fuchum a fost con
struită și dată în exploatare 
înainte de termen o hidrocen
trală care va furniza ener
gie .electrică orașelor Șanhai și 
Nankin, precum si zonei de cîm- 
pie Hanciou — Kasin — Huciou 
din provincia Cijetzian. Noua 
aidrocentrală va avea un rol 
de prim plan în dezvoltarea 
producției industriale și agri
cole din această parte a țării. 
Recent a fost dată în exploa-

tare fabrica de ciment 
tan“, cea mai modernă 
R. P. Chineză, proiectată, 
struită si dotată cu' utilaj 
dus în țară.

Sosite la Pekin zi de zi. 
menea vești sugerează un 
tablou al muncii constructive 
și al roadelor ei, generatoare 
de continue schimbări înnoi
toare în viața poporului chinez.

I. GĂLAȚEANU

africa: Fronturile vii
ale anticolonialismului

vizibil dato-

Al. GHEORGHIU

R. D. VIETNAM Totul pentru
i
» ?’T-i

victoria împotriva
agresorului

N. PUICEA

ale constructorilor
comunismului

Un ziar moscovit a publicat 
zilele trecute o hartă a Uniu
nii Sovietice pe care principa
lele șantiere ale anului 1969 
erau marcate prin vignete. O 
legendă la harta amintită ar 
evidenția, fără îndoială, remar
cabilul efort al poporului so
vietic în construcția comu
nistă. realizările cu care el a 
întîmpinat ziua de 1 Mai. Să 
încercăm s-o schițăm.

O siluetă de furnal plasată în 
dreptul orașului Cerepoveț 
arată că acolo se construiește 
o nouă unitate siderurgică. Nu
mai că, în acest caz, harta, 
deși recentă, a rămas oarecum 
în urma .realității. ' întrucît 
respectivul furnal a si început 
să producă metal. Avînd o 
capacitate de 2 700 metri cubi, 
el va realiza anual 1 800 000 de 
tone de fontă, ocuoînd locul 
prim între agregatele siderur
gice construite pînă acum în 
U.R.S.S. Un frate geamăn al 
acestuia se înaltă acum în 
Ural, în cadrul combinatului 
din Nijnii Taghil. Se apropie 
de sfîrsit si construcția celei 
de-a doua transe a secției de 
convertizoare cu oxigen din 
Enachievo, în Donbass, o sec
ție similară fiind dată recent 
în exploatare în- cadrul combi
natului siderurgic din Siberia 
apuseană. în prezent, 
tia anuală de fontă a 
se apropie de 80 de 
tone, iar cea de otel 
de 100 de milioane tone.

Numeroase sînt pe harta ce 
o am în fată vignetele repre- 
zentînd șantierele hidroenerge
tice. Să ne oprim o clipă pe 
malurile Eniseiului, la Kras- 
noiarsk. Barajul, un soi de 
munte de beton. înălțat de oa
meni în calea vijeliosului fluviu 
siberian, a atinr în mai multe 
puncte cotele finale prevăzute 
în proiect. Recent, montorii de 
aci au încheiat instalarea celui 
de al șaselea hidroagregat, cu 
o putere de 500 000 kilowați,

produc- 
U.R.S.S. 
milioane 
a trecut
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prin a cărui Intrare în func
țiune centrala' atinge o putere 
ie 3 milioane kilowați.

în dreptul orașului Tiumen. 
desenatorul a plasat o turlă de 
foraj. Siberia apuseană este de 
pe acum una dintre cele mai 
puternice baze de aprovizionare 
a tării cu combustibil lichid si 
cu gaze. Nici mlaștinile ne- 
sfîrșite și cohortele de tîntari 
din timpul verii, nici gerurile 
năpraznice de minus 40 de 
grade ale iernii siberiene nu-i 
împiedică pe petroliști să des
copere noi zăcăminte, unele cu 
rezerve excepțional de bogate, 
cum este, de pildă, cel de- la 
Samotlor, înscris recent pe 
hărțile geologilor.

Pentru ca petrolul și gazele 
să poată fi îndrumate spre ma
rile centre industriale, rețeaua 
de artere de otel se extinde 
necontenit. O mare importantă 
se dă în acest sens magistra
lei „Aurora boreală", aflată în 
plină construcție, prin care ga
zele din regiunile arctice vor 
ajunge . în zonele centrale : pri
ma tranșă a conductei, cu o 
lungime de 1 060 de kilometri, 
a fost dată în exploatare de 
curînd.

Multe din vignetele Hărții 
marchează șantierele indus
triei chimice și petrochimice. 
Una dintre ele este plasată în 
Asja centrală, lîngă orașul Al- 
malîk, tinde se înaltă un mare 
combinat de îngrășăminte''chi
mice. Constructorii și-au pro
pus să clădească combinatul în 
numai 12 luni, așa încît încă în 
acest an pe porțile lui vor ieși 
primele tone de fosfați desti
nate culturilor de bumbac.

O simplă hartă, din care am 
desprins doar cîteva imagini. 
Dar ele reflectă elocvent e- 
fccvescenta muncii si roadele 
efortului constructiv al oame
nilor sovietici. •

Uzina 
numele 
moment 
revoluționare purtate de pro
letariatul vietnamez. Aici, acum 
patru decenii, în ajunul, zilei 
de.,1 Mai, a avut loc, sub con
ducerea partidului și a sindica
telor roșii, una din cele mai 
mari greve muncitorești.

Viața muncitorilor de aici s-a 
împletit întotdeauna strîns cu 
destinele poporului vietnamez. 
Combativitatea ’ și spiritul lor 
de abnegație s-au evidențiat, pe 
rînd, în epopeea cuceririi inde
pendenței naționale, în opera de 
reconstrucție economică de după 
1954, iar în anii din Urmă în 
eroica rezistență națională îm
potriva agresiunii americane.

în ultimii ani viața uzinei 
1 Mai a fost aceeași cu a celor
lalte întreprinderi industriale — 
muncă și luptă, repararea uti
lajelor avariate între două rai
duri dușmane, evacuarea, pro
ducția în orice condiții. Mulți 
dintre muncitori au luat din nou 
— pentru a cîta oară ? — arma 
în mînă ; în locul lor au venit 
veterani în meserie și mulți 
adolescenți, mai ăles fete. Iar 
tradițiile luptei revoluționare 
i-au sudat într-un colectiv pu
ternic.

Dispersată în nenumărate 
locuri, ca urmare a bombar
damentelor neîncetate cărora 
era supusă, uzina a supravie
țuit, sporindu-și chiar produc
ția, trăgîndu-și forța și vitali
tatea din abnegația și dăruirea 
muncitorilor, care au înțeles că 
cea mai înaltă îndatorire a lor 
este de a se considera ostași pe

din 
de 
de

Hanoi care poartă
1 Mai evocă un 
seamă al luptetor

frontul muncii. Același fenomen 
a caracterizat de altfel toate 
celelalte întreprinderi vietname
ze. Totodată mii de ateliere și 
mici întreprinderi au luat naș
tere în fiecare district, în fie
care provincie, asigurînd cu po
sibilități locale necesitățile 
populației și ale combatanților, 
iar acum, după încetarea bom
bardamentelor, ele devin nuclee 
în jurul cărora vor lua ființă 
unități industriale mai impor
tante.

Ziua de 1 Mai găsește, astfel, 
R. D. Vietnam posesoare a unei 
industrii cu o producție sporită 
cu circa 7 — 8 la sută față de 
1964 ; un ritm similar este în
registrat de industria con
strucțiilor de mașini și de pre
lucrare a metalelor, de cea ex
tractivă, de industria chimică. 
Aceeași evoluție ascendentă s-a 
înregistrat și în agricultura so
cialistă a țării. Și aceasta în 
condițiile grele ale respingerii 
raidurilor dușmane, cînd fiecare 
brigadă de producție a fost în 
același timp o grupă de luptă 
care apăra recolta și satul îm
potriva bombelor și napalmului.

Aceste rezultate, obținute în 
condițiile extrem de dificile ale 
luptei împotriva agresiunii ame
ricane, conferă o profundă sem
nificație zilei de 1 Mai 1969, 
care găsește poporul vietna
mez — din nord și din sud — 
mobilizat sub lozinca patriotică 
„totul pentru victorie", apărîn- 
du-și cu hotărîre dreptul sacru 
la libertate și independență.

Adrian IONESCU

R.P. CHINEZĂ: Un vast
tablou al edificării

socialiste »

Silviu PODINA

franța: Roade ale
acțiunilor unite

1 Mai 1969 încununează în 
Franța un an de lupte și ac
țiuni muncitorești, de puternice 
mișcări greviste de anvergură. 
Semnificativ pentru aceste ac
țiuni este nu numai am
ploarea tor, ci și spiritul unită
ții de acțiune care s-a afirmat 
tot mai mult, jos, în masele mun-

citorești și care a determinat o 
serie de acțiuni conjugate ale di
feritelor centrale sindicale, 
C.G.T. rămînînd principalul pro
motor al acțiunilor unitare.

Va rămîne înscrisă ca o pa
gină memorabilă a cronicii lup
telor muncitorești din Franța, 
mișcarea grevistă din mai-iunie

Din toate colțurile Chinei 
populare1 se anunță în aceste 
zile de primăvară noi realizări 
în diferite domenii ale con
strucției socialiste. Sînt zile 
deosebite, de puternic avînt în 
muncă, amplificat și manifestat 
cu hotărîre în această perioadă 
de după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Chinez.

...La Combinatul metalurgic 
Paotow, din nordul Chinei a 
fost pus în funcțiune, cu un an 
înainte de termenul prevăzut, 
un laminor de profile de cale 
ferată și traverse de poduri. 
Cum a fost realizată această 
performantă ? Evident, prin va
lorificarea amplă a spiritului 
creator al specialiștilor si mun
citorilor care a asigurat 
rea multor dificultăți; 
moment dat — se arată 
articol publicat în presa 
— echipa de montare a 
rului nu tinea pasul cu 
le prevăzute în proiect.
ce încălzirea butoanelor după 
metoda veche . lua prea mult 
timp. După repetate experiențe, 
constructorii au pus la punct un 
sistem electric de încălzire care 
a dus la scurtarea apreciabilă a 
termenelor de execuție. Pe șan
tier funcționa o macara turn

depăși- 
La un 
intr-un 
chineză 
lamino- 
sarcini- 
deoare-

I decîtde 320 tone, mai'înaltă 
clădire cu 20 de etaje, 
tea ridica la 50 de 
cărcătură de beton 
autocamioane ; dar 
manevrată decît 
înapoi. Pentru necesitățile con
strucției era însă necesar ea 
macaraua să poată fi deplasată 
și lateral, pentru a se evita de
montarea și reamplasarea ei 
Macaragiul Pien Shu Jen, îm
preună cu alți muncitori, apli- 
cînd o inovație, au făcut în 
cele din urmă ca gigantul de 
oțel să se miște și lateral. Se 
apreciază că în ultimele 4 luni 
acest colectiv de constructori a 
realizat și aplicat cu succes 65 
de inovații tehnice, care au a- 
vut un rol important în urgen
tarea construcției laminorului.

...Presa semnalează intrarea 
în funcțiune a celei de a treia 
părți a Uzinei de îngrășăminte 
azotoase din provincia Hopei, 
în noile secții ale uzinei se a- 
plică procese tehnologice mo
derne, între care procedeul de 
folosire a trei noi catalizatori 
la producerea amoniacului sin
tetic, ca și modalități tehnolo
gice perfecționate pentru obți
nerea ureei.

o
Ea pu 

metri o în- 
adusă de dO 
nu putea fi 
înainte și

Obiectivul de bază al dezvol
tării energeticii bulgare în anii 
următori îl constituie importan
tul complex „Marița", situat 
într-o zonă în care sînt concen
trate în prezent mai mult de 
jumătate din rezervele de căr
bune. Pe baza acestora, se con
struiește acum o a treia cen
trală electrică. Zăcămintele 
carbonifere recent descoperite 
la Bobov, Doi,» în apropierea 
orașului Stanke Dimitrov, vor 
asigura combustibil pentru încă 
o termocentrală a cărei con
strucție este în curs de pregă
tire.

Comunicatul cu privire la 
dezvoltarea economiei națio-

nale în primul trimestru al anu
lui curent, dat publicității zi
lele trecute la Sofia, relevă că 
producția de energie electrică 
a .continuat să crească. în com
parație cu perioada respectivă 
a anului trecut, ea a sporit cu 
13,9 la sută, ajungînd la 4139 
milioane kwh.

Sînt vești bune, așa cum so
sesc în aceste zile.de primăvară 
din toate părțile țării, în care 
se arată că oameni harnici și 
pricepuți, prin munca lor coti
diană, înalță tot mai sus edifi
ciul orînduiril socialiste.

Gh. IEVA

Comunicatele militare sosite 
din Africa sînt de obicei laco
nice. Cifrele sînt seci, dar în 
spatele lor se află o .realitate 
clocotitoare — rezultanta puter
nicei încleștări dintre forțele 
patriotice africane și trupele 
colonialiste portugheze, dintre 
formațiunile de partizani și ar
matele guvernelor rasiste din 
sud. In Guineea — Bissau, cea 
mai fierbinte zonă a Africii, 
forțele patriotice sînt într-o 
continuă ofensivă, fapt ilustrat, 
de altfel, de creșterea număru
lui acțiunilor lansate împotriva 
trupelor colonialiste. Incercînd 
să contracareze acțiunile pa- 
trioților — spunea conducătorul 
mișcării de eliberare, Amilcar 
Cabrai — trupele colonialiste 
declanșează operațiuni .combi- - 
nate de pe sol. aei- și apă. 
Guineea este o țară a apelor 
străbătută de fluvii și rîuri a- 
bundente. Cursurile de apă con
stituie un mijloc comod de a- 
provizionare și împrospătare 
a taberelor militare, dar în ul
timii ani iscusiții pirogari gui- 
neezi controlează din ce în ce 
mai mult aceste drumuri. Azi, 
peste două treimi din supra
fața țării se află sub adminis
trația forțelor patriotice.

La mii de kilometri de aceas
tă zonă, patrioții. din Angola 
desfășoară o luptă la fel de în- 
dîrjită. Din cele 15 districte ale 
țării, în nouă ’ acționează 
mișcarea populară de eliberare 
a Angolei. Savana angoleză este

în clocot, i Viața colonialiștilor 
devine tot mai dificilă, deoare
ce din vara trecută forțele pa
triotice și-au extins fronturile, 
înconjurînd ca într-un clește 
de foc regiunea capitalei, Luan
da. De pe cele 300 de piste 
militare construite în Angola, 
bombardierele decolează zilnic 
pentru a-și arunca încăr
cătura lor ucigătoare. Sute de 
tone de bombe cu napalm in
cendiază pădurile, distrug așe
zările presărate în savană, de
teriorează culturile. Dar, în po
fida armelor moderne de care 
dispun colonialiștii, forțele pa
triotice își continuă ofensiva.

In Mozambic, asasinarea re
centă de către agenți ai poliției 
secrete portugheze a conducă
torului mișcării de' eliberare, 
cunoscutul patriot african dr. 
Eduardo Mondlane, nu a fost 
în stare să dezarmeze mișcarea 
de eliberare. Ultimul comunicat 
al Frontului de 
FRELIMO arată că 
triotice au obținut 
succese în provincia 
țele patriotice au eliberat pînă 
in prezent două provincii din 
nordul tării.

Acțiunile temerare ale patrio- 
ților africani, creșterea forței, 
a capacității lor 
sînt mărturii ale 
cauzei luptei de 
țională în epoca 
sinosului sistem al sclaviei co
loniale.

Eliberare,' 
forțele pa- 
importante 
Tete. For

de organizare 
invincibilității 
eliberare ha-» 
prăbușirii ru-

A. BUMBAC

AMERICA LATINĂ: Țărănimea 
își spune răspicat cuyîntul

....Jandarmeria din localitatea 
Esteli (Nicaragua) a fost solici
tată de autorități într-o singură 
săptămînă la trei operații de e- 
vacuare a țăranilor de pe moșii 
ocupate de aceștia. Cea din Vila 
Rica și-a mutat practic întreg 
efectivul pe moșia prefectului, 
cerînd și întăriri de la centru. 
In provincia columbiană Antio
quia, 160 de familii țărănești 
și-au recuperat cu forța pămân
turile acaparate prin fraudă ju
diciară de către un mare pro
prietar, iar cînd la fața locului 
a sosit un batalion de carabi
nieri, „s-au apărat cu furci și 
lopeti" — informează ziarul „El 
Espectador".

Mitinguri șl marșuri țărănești 
s-au înregistrat în ultima vreme 
în Chile, Ecuador, Bolivia, Sal
vador. Sub o formă sau' alta, 
mișcările țărănești se succed în 
valuri pe continentul latino- 
american, de la Sierra Madre și 
pînă în Patagonia La rădăcina 
lor stau rînduielile economice și 
sociale care de secole condam
nă la foame, mizerie și igno
ranță cea mai mare parte a ță
rănimii. Cine străbate întinde
rile latino-americane întîlnește 
in mediul rural un peisaj inva-

riabil : pe distante de mulți ki
lometri se întind garduri de sîr- 
mă ghimpată cu care latifundia
rii își împrejmuiesc moșiile. Ță
ranul nu dispune, de regulă, de
cît de suprafața de pămînt de 
sub acoperișul cocioabei sale.

Reacția maselor țărănești la 
asemenea realități e din cele 
mai ferme. Paralel cu greve ale 
zilierilor de pe plantațiile cu 
trestie de zahăr, cu mitinguri Ia 
care participă tot mai des și 
alte categorii sociale — munci
tori, studenți, intelectuali — în 
ultima vreme capătă o tot mai 
mare amploare acțiunile de ocu
pare a moșiilor. Dezmoșteniții 
satelor latino-americane reven
dică azi mai mult decît dreptul 
la supraviețuire.

Fapte ca cele menționate la 
început, ca și altele similare, vin 
să demonstreze nu numai incon
sistenta diverselor reforme a- 
grare proclamate sau inițiate în 
ultimii ani, ci și închegarea în 
rîndul maselor țărănești latino- 
americane a conștiinței tot mai 
clare de luptă pentru prefaceri 
economice și sociale de struc
tură.

V. OROS

R. P. BULGARIA: Fluxul
continuu al construcției

economice
Rila, Pirin șl Rodopi — ma

sive muntoase ale căror nume 
se întîlnesc adesea în folclorul 
bulgar, au căpătat în ultimii 
ani, pe lîngă vechea lor faimă, 
o semnificație în plus. Ele adă
postesc astăzi principalele o- 
biective ale hidroenergeticii 
bulgare. In pădurile acoperite 
încă cu zăpadă răsună în per
manență bubuitul dinamitărilor 
și. zgomotul perforatoarelor 
pneumatice, iar munca pentru 
valorificarea „cărbunelui alb“ 
contribuie la schimbarea peisa
jului înconjurător. 47 captări de 
ape, aproape 140 km de canale 
și tuneluri, 5 lacuri care vor 
acumula 700 milioane mc de 
apă reținută de baraje, 7 hidro
centrale — iată exprimat în ci
fre vastul proiect în curs de 
realizare pe șantierul cascadei

„Vîcea" din Rodopi, care se ex
tinde pe raza a patru județe : 
Plovdiv, Smolian, Pazardjic și 
Blagoevgrad. Capacitatea lanțu
lui de centrale înșiruite de-a 
lungul rîului Vîcea ar urma să 
ajungă în etapa finală la peste 
500 MW.

O activitate intensă are loc în 
aceste zile și la cascadele „Bel- 
meken—Sestrimo" din munții 
Rila și „Sandanska-Bistrița" — 
din masivul Pirinului. Succesele 
constructorilor și montorilor 
și-au găsit expresia în darea în 
folosință a primelor hidrocen
trale de la cele trei cascade a- 
mintițe. Colective de specialiști 
continuă să facă cercetări și 
prospecțiuni pentru realizarea 
unor noi construcții hidroener
getice pe văile rîurilor Struma, 
Mesta, Gorna Ardă etc.

r. f. a germaniei: Tineretul

în mișcarea pentru 
o politică a păcii

...Hamburg. Recent din ini
țiativa organizației tinerilor 
muncitori socialiști (S.D.A.J.) — 
ședință publică a unui tribunal 
ad-hoc. Creată în mai anul tre
cut, numărînd acum aproape 
8 500 de membri, S.D.A.J. reven
dică adoptarea unei legi care 
să garanteze calificarea tineri
lor ucenici. în acest domeniu 
sînt în vigoare reglementări de
suete, unele datînd din 1869. A- 
cum, la această ședință, mem
brii S.D.A.J. din Hamburg învi
nuiesc patronatul și oficialitățile _ 
că periclitează viitorul social al 

, tinerilor muncitori care deprind 
o meserie în industrie, comerț, 
agricultură. „Tribunalul din 
Hamburg" a constituit începu
tul unor demonstrații ce se vor 
desfășura în întreaga țară. Pre
sa consemnează că problemele 
ridicate de ucenicii din marele 
port vizează 1 360 000 de tineri 
(din care 60 la sută între 15—18 
ani).

Ne-am referit la o formă de 
acțiune a tineretului muncito
resc. Tinerii vest-germani 
acționează împreună pentru țe
luri politice de un ordin mai 
larg — dezavuarea unui - trecut 
funest, înfăptuirea unor prefa
ceri progresiste. Așa au fost, de 
pildă, tineretul vest-german îm
potriva legislației excepționale 
sau împotriva efectelor negati
ve ale concentrării presei în 
mîna cîtorva concerne. „Ripos
ta tineretului — constata publi
cistul Oskar Negt, cu referire 
la concernul Springer — era 
îndreptată împotriva puterii 
care stă la dispoziția unei rețele 
de informare de asemenea pro
porții". Tineretul formează o 
parte însemnată a numeroase
lor acțiuni de zădărnicire a a- 
dunărilor partidului neonazist, 
nu o dată ele determinînd au
toritățile locale să refuze închi
rierea sălilor.

...Frankfurt, Bonn, Heidelberg, 
Freiburg... nume de mari orașe 
sau de vechi centre universitare. 
Pe străzile lor, tineretul studios 
demonstrează pentru democrati
zarea universității, pentru crea
rea de condiții care să permită

intrarea tuturor tinerilor, Inclu
siv muncitori și țărani, pe por
țile facultăților, pentru garanta
rea plasamentului în muncă 
după absolvire ; dar, în același 
timp, împotriva cheltuielilor de 
înarmare, pentru folosirea ști
inței exclusiv pentru progres.

Tineretul, mai ales cel studios, 
este promotorul așa-numitei o- 
poziții extraparlamentare —• 
una din modalitățile principale 
de contestare a rînduielilor diii 

. actuala societate. Fără vreo for
mă organizatorică precisă — sub 
această denumire întîlnindu-se 
adesea grupări cu păreri diver
gente și orientări ideologice ne
buloase — A.P.O. (Ausserparla- 
mentarische Opposition) își pro
pune să politizeze opinia publică 
pentru a determina modificarea 
acelor stări de lucruri asupra 
cărora își îndreaptă ascuțișul 
criticilor sale. Pe acest plan 
se înscriu și cerințele tot mai 
insistente .pentru recunoașterea 
Republicii Democrate Germane, 
dezvoltarea legăturilor între cele 
două state germane. Adesea, a- 
ceste demonstrații reflectă sim
patia pentru popoarele care-și 
apără curajos ființa naționa
lă, drepturile fundamentale. „A- 
merika-Haus“ din Frankfurt a 
format nu o dată obiectivul spre 
care se îndreptau coloanele de
monstranților pentru a exprima 
un deziderat al maselor de ti
neri vest-germanl : încetarea 
războiului dus de S.U.A. împo
triva poporului vietnamez.

Față de această efervescen
ță a tineretului vest-german pe 
linia unor revendicări progre
siste, reacția este diferită. Unii 
îi tratează pe promotorii miș
cărilor de acest gen cu com
pătimire părintească, denumin- 
du-i romantici, utopiști ; alții le 
aplică epitete jignitoare, nu lip
sesc nici defăimările și amenin
țările. Dar fenomenul nu poa
te fi ignorat și noul președinte 
ales al Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, 
îndemna „să nu fie nesocotită 
critica, mai ales dacă vine din 
partea tinerei generații".

P. STANCESCU

împotrivesc războiului

/

1 200 de studenți și elevi re- 
prezentînd 156 de universități și 
licee din toate colțurile State
lor Unite s-au întrunit recent 
într-o sesiune „tip Organizația 
Națiunilor Unite", în cadrul că
reia au fost abordate unele pro
bleme internaționale majore care 
confruntă astăzi omenirea. Lu
crările acestei originale re
uniuni, desfășurate și ele în 
mare parte la sediul O.N.U., au 
avut loc sub auspiciile „Consi
liului colegial pentru O.N.U." — 
o organizație studențească ame
ricană avînd legături cu peste 
500 de universități și licee din 
întreaga țară.

în cadrul dezbaterilor, tine
rii au abordat cu o deosebită 
maturitate problema războiului 
din Vietnam. „Zeci de mii de 
colegi de-ai noștri dintre sutele 
de mii de răniți americani în 
Vietnam — a subliniat unul din
tre vorbitori — nu mai pot fi 
primiți la tocurile de muncă pe 
care au fost nevoiți să le pă
răsească înainte de a pleca la 
război. ”____ " ’I
muncesc pentru a se întreține 
în ateliere pentru invalizi. Desi
gur că nu la un astfel de vii
tor visau acești frați și prieteni 
ai noștri". Ridicîndu-și glasul în 
numele acelora cărora războiul 
nedrept dus de S.U.A. în jun
glele vietnameze le-a îndoliat 
familiile, ale milioanelor de ti
neri americani îngrijorați de a- 
cest război, participanții s-au

Nenumărați infirmi

pronunțat cu hotărîre pentru 
încetarea agresiunii și retrage
rea imediată a tuturor trupelor 

’ americane din Vietnamul de 
sud și au cerut avansarea de 
către Statel'e Unite — la trata
tivele de la Paris — a unor pro
puneri concrete și realiste în 
problema Vietnamului.

Participanții. au insistat la a- 
ceastă dezbatere — considerată 
de unii doar „un exercițiu prac
tic menit să-i inițieze pe tineri 
în problemele internaționale" —• 
ca Adunarea Generală și Consi
liul de Securitate să adopte re
zoluții conforme aspirațiilor de 
pace ale tinerilor, arătînd că 
generația tînără a Americii nu 
a dorit și nu dorește războiul, că 
ei îi sînt străine interesele 
cercurilor militariste.

In rezoluțiile adoptate, cel 
1 200 de tineri s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru stingerea foca
rului de război din Orientul 
Apropiat, pentru încetarea răz
boiului din Nigeria, pentru în
ceperea 
cieri în 
rilor de 
masă.

Multe din rezoluțiile sesiunii 
„tip O.N.U." sînt mărturii eloc
vente ale tendințelor și idealu
rilor de pace ce animă pături 
tot mai largi ale tineretului a- 
merican, proba hotărîrii lor de 
a-și face ascultat glasul.

grabnică a unor ■ țiego- 
veder-ea limitării stocu- 
arme de distrugere in

C. ALEXANDROAIE
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surpriză
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Ficatul 
Rinichii-i

timp să se 
ori bărci... 
iubitii -mei 
început eu.

si
Si 

lă-la fel; 
la soba-mi 

pătrată.
tot pătrat, 

în pătrat

Unul din poeți a 
„Vreau pă- 

Cunoasteți
rotundă, 
eu rost de 
ea mîncă- 

aveam

de mine, 
drumul I 
era so~ r

iNTlLNIRE AMICALĂ

Datorită unui obicei încă 
neexplicat de specialiști, 
toate păturile de care ne 
bucurăm, învelindu-ne cu 
ele, sînt dreptunghiulare 
ori, în cel mai rău caz, 
pătrate. Pentru această 
discuție aveam nevoie de 
o pătură rotundă. Deci, de 
la bun început, s-a pus 
problema: de unde fac 
rost de-o pătură rotundă 7 
Am intrat din magazin în 
magazin. N-am găsit. Am 
încercat să dau și „ciu- 
b ", Sper că știți ce-i 
■ăla 7 Am apelat pînă și 
la direcția de specialitate 
a Ministerului Industriei 
Ușoare. Reprezentantul a- 
cestui minister mi-a spus :

— Vă putem servi cu o 
pătură refuzată la export, 
cu o pătură cu defecte, cu 
una subdimensionată, vă 
dăm și din stocul greu 
vandabil din cauza colori
tului neplăcut...

— Vreau pătură ro
tundă.

Responsabilul cultural, 
auzind din treacăt do
leanța mea, a intervenit:

— Aveți nevoie de-o pă
tură rotundă 7 Avem. Am 
făcut una după întîlnirea 
cu niște poeți. Știți, cînd 
am avut acțiunea aia cul
turală... 
recitat poezia 
tură rotundă", 
poezia 7

Eu o

stau pe craca aia. Ce da- 
că-i uscată și o să se rupă 
cu mine 7 Stau și-n ghips, 
si-n ciment, numai să vă 
simțiți dumneavoastră bi
ne... De ce n-ati venit $i 
cu familia 7 E o ședință 
de lucru, nu-i vorbă, dar... 
ce era dacă vă aduceați, 
barem, copiii! 7 Știu că a- 
veti niște copii tare dră
gălași. Ce rău îmi pare că 
n-ati venit cu ei!... li 
plimbam prin grădina zoo
logică, mă lăsam sfișiat de 
pantere, de lei. intram în

Al doilea înscris la cu- 
vînt a fost „turnătorul". 
El a început prin a spune 
că pînă ce eu am băut' o 
țuică si am luat două măs
line, unii dintre invitați au 
consumat... L-am rugat să 
se deplaseze în incinta gră
dinii zoologice și să-l 
„toarne" pe ăla care are 
de gînd să fure vreun leu.

A luat cuvîntul „lăudă
rosul". L-am întrerupt cum 
a deschis gura si i-am 
dat însărcinarea să colin
de „toată iarba verde" și

La a cincea pătură, pe 
dreapta, am auzit un 
scandal. Două familii, rude 
între ele, se certau. Cîți- 
va dintre „rivali" chiar 
puseseră mîinile Pe obiec
te contondente. Am în
trebat :

— Din ce v-ați luat 7
— Domnule, îmi zice u- 

nul de pe pătură, te văd 
om serios, fii dumneata 
arbitru. Eu m-am așezat 
la rînd la bere, iar tina 
mea, la același rînd, pen
tru mici. Ne întoarcem cu

— Asta nu raionul
meu. Aici a avut cîmp de 
activitate „procesomanul".

l-am întrebat pe cei su- 
părati:

— Ce s-a petrecut aici 7
— A venit un... nu știu 

cum să-l calific, cică a 
trecut pe aici si Vlăduț, 
copilul nostru, l-ar fi lo
vit intenționat cu mingea. 
Susține că noi l-am în
vățat pe Vlădut să dea cu 
mingea în el. A făcut un 
scandal!... Au intervenit 
dumnealor si individul s-a

mi-e pătrat, 
am la fel;

Am bătături pătrate 
Iar gîlcile 
Căldura de 
Desigur, e 
Paharul — 
Stau singur
Si pentru-a-ncercui 

pătratul 
Vreau pătură rotundă".

(„PĂTURĂ ROTUNDĂ" LA CARE PARTICIPĂ: UN BINEVOITOR, 

UN SLUGARNIC, UN BEȚIV, UN PROCESOMAN, UN LĂUDĂROS, 
UN DEMAGOG, MAI. MULȚI COPACI, EU Șl ALȚII)

— Văzînd că are nevoie 
de-o pătură rotundă, i-am 
făcut una. Dar poetul n-a 
venit după ea. Neserios. 
V-o punem la dispoziție.

Așadar, făcînd rost de-o 
pătură rotundă, am invi
tat pe ca persoanele mat 
sus amintite. Cerîndu-vă 
scuze pentru anticipație, 
vă rog să urmăriți cu a- 
tenția cuvenită cele ce se 
vor petrece pe pătura ro
tundă așternută la iarbă 
verde. Fiind inițiatorul a- 
cestei întîlniri, am 
ceput: ’

— Iubiți invitați: 
permiteți să „sparg 
gheața" 7

Neserios.

în-

îmi 
eu 

Slugarnicul : 
Vai, dar se poate, dv. ca
re... tocmai dumneavoastră 
să spargeți gheata?! O 
sparg eu și-o pun și-n 
frapiere. Dacă e nevoie, vă 
dau și zăpada din fata ca
sei. Spuneți-mi, unde 
stați 7 Mă duc să vă dau 
Si țurțurii de gheată de la 
Streșini. De pămint de flori 
aveți nevoie 7 Eu : Zi
ceam să „sparg gheața" la 
figurat. Adică, să iau eu 
cuvîntul la această pătură 
rotundă la care v-am invi
tat. Slugarnicul : Cum 
binevoiți dumneavoastră. 
Nici marele Demostene n-a 
vorbit, cum o să vorbiți 
dumneavoastră... Să-l as
cultăm, dragii mei! Stin
geți țigările, vă rog ! Tre
buie să-l ascultăm în li
niște... Stati bine pe locul 
ăla 7 Poate aveți ■ nevoie 
Si de locul meu. Eu o să

cușca leopardului, numai 
să-i văd pe copilașii dum
neavoastră rîzînd.

După ce-am „spart ghea
ța". am pus invitaților mei 
următoarea întrebare :

— Ce căutați voi prin
tre noi 7

Pentru această întreba
re am adus intenționat cu 
mine într-o colivie, o mus
că. I-am dat drumul și s-a 
auzit bîzîitul ei. Nimeni 
n-a scos o vorbă. Mi-am 
dat seama că a fost o în
trebare

— Nu 
de apoi, 
atît de 
vitat la _ ________  __
ceră. In jurul vostru, du
pă cum vedeți, nu sînt nici 
cazane cu smoală. nici 
draci și nici îngeri. Mi
rosul care vă gîdilă nările 
e de mici și de patricieni 
și nicidecum de smirnă 
ori tămâie. Vedeți în a- 
propierea mea vreun fe
răstrău? Credeți că v-am 
chemat aici să vă tai 
capul 7 Păcatele mele !

Apelul meu la sinceri
tate i-a înseninat pe in
terlocutorii mei. Consta
tând si lipsa stenografei, 
și-au dat drumul. Primul 
a luat cuvîntul demago
gul :

— Măi tovarăși dragi — 
a început el — salutăm în 
„mijlocul" nostru pe tova- 
rășul care...

Atribuindu-mi niște me
rite pe care nu le-am a- 
vut nici la revoluția fran
ceză, nici la războiul din 
1916 (sînt născut în ’24), 
neavînd nici alte merite, 
l-am rugat, cu toate 
mă simțeam bine, să 
ducă după țigări.

să facă un raport de acti
vitate la sfîrsitul sindro
fiei, iar între 
dea în lanțuri

— Mult prea 
invitați — am
O singură rugăminte am 
la voi: arătati-mi si mie, 
aici, la fata locului, ce 
sinteti în stare. Dezlănțui-

micii si cu berea si fină- 
meu, cînd 'ajungem aici, 
îmi arată obrazul și-mi 
spune să-mi fie rușine. De 
ce să-mi fie rușine 7 —
l-am întrebat eu...

— Si el, finul dumitale ?
— Auzi dumneata, mă 

acuză de... Cică în momen
tul, în timpul cit am stat

prea dură, 
sîntem la judecata 
Nu trebuie să fiți 
smeriți. V-am in- 
o consfătuire sin-

că 
se

foileton de Nicuță TĂNASE

ți-vă! Am nevoie în do
cumentarea mea, de fap
te. Răspîndiți-vă. Am eu 
grijă de pătură si de bu
nurile de pe ea. Cind vi 
se va face foame ori sete, 
dați pe aici. La treabă! 
Vă urez succes în ramură.

M-am lungit pe pătură 
si, cu brațele sub> cap fă
cute pernă, așteptam să 
culeg roadele. Era o vre
me splendidă. Un cer se
nin, fără umbră de nori, 
lntîmplător, am observat 
două familii care îsi strîn- 
geau lucrurile pentru ple
care.

— De ce plecați 7 i-am 
întrebat eu destul de mi
rat. Abia ati venit.

— O să vină o ploaie cu 
trăsnete, o să se termine 
și berea pină la ptînz.Noi 
ne ; ducem la „Pustnicul". 
Acolo...

Pesimistul a trecut 
lingă mine, mi-a făcut 
ochiul, și mi-a spus :

— Opera mea. Eu i-i 
făcut să plece.

la rînd i-as 
vesti-si să-i 
mult de băut 
bete, iar eu ... _ _
lîngă ea... Cică i-as fi 
o întîlnire, în fată, la , 
tria", după

fi spus 
dea lui 
ca să se 
să stau

ne- 
mai 
îm- 
mai 
dat 

. . „Pa- 
sărbători.,. 

Doamne iartă-mă, sînt om 
serios.

A intervenit si 
său :

— Omul care mi-a 
ce-ati vorbit voi la 
n-avea nici un interes . 
mintă. Nu mă cunoaște și- 
nu vă cunoaște. Mi-a spus 
că a stat si el la rînd si 
a auzit cu urechile lui.

„Binevoitorul" mi-a fă
cut cu ochiul si mi-a 
mimat de la depărtare cî- 
teva cuvinte :

— Opera mea, maestre ! 
Pe vreo cîtevă pături, 

am observat oameni tare

fină-
spus 
rină 

să

plîns oamenilor de ordine 
că a fost jignit. Ne-a ce
rut adresele ca să ne dea 
în judecată. )

Procesomanul mi-a fă
cut cu ochiul. Mi-a spus:

—■ Opera mea. După zi
lele astea de odihnă, am 
de lucru. Am făcut rost 
pînă acum de 8 procese. 
Pînă diseară...

■Mai spre marginea lo
cului de agrement, mai 
spre nordul ierbei verzi, 
am văzut niște oameni să
rind în sus de bucurie.

— De ce sînteti atît de 
fericiți 7

— Cum să nu fim feri
ciți ! Eu sînt înscris la 
„Dacia" de uri an juma
te. Sînt programat cu ea 
abia pentru septembrie. A- 
dineauri a ciocnit cu noi 
un șpriț un tovarăș 
are o rudă apropiată 
Săptămîna viitoare mă 
să ridic mașina. îmi 
ranjează el.

— Eu cu brțtelia...

care 
la... 
duc 

a-

...____ Si
mie mi-a promis. Poimîi- 
ne mă duc s-o iau.

— Mie mi-a dat adresa 
unde să mă 
cumpăr mobilă...

„Omul cu relații' 
făcut cu ochiul:

— Opera mea ! Am 
și niște avansuri. Ii 
copsesc si 
rost si de 
muște.
. în jurul 
captiv cel __ ______
leu al grădinii zoologice, 
puzderie de oameni. Mai

prezint să

ca un arc de patefon. Be
țivul m-a descoperit. Mi 
s-a adresat:

T- Auzi, tovarășe șef ? 
De ce nu scrii dumneata 
nimic de șoferii ăștia 7 
De-o oră m-am urcat în 
getaxul ăsta și nu vrea 
să-i dea drumul... Uite, 
măi șofer, nesuferit (scoa
te buletinul). Uite adresa 
mea. Iți plătesc cit vrei. 
(Către public). Nu mai 
stati aici de pomană, că 
getaxul e ocupat 
Hai șofer, 'dă-i 
(Leul, deloc. Nu 
fer).

Cea mai mare 
am avut-o însă cînd m-am 
îndreptat spre locul unde 
așternusem pătura rotun
dă. în locul ei am găsit 
un șantier. Se ridica o vi
lă. în jurul șantierului, se 
afla hoțul:

— Opera mea. Mi-ați 
spus să vă arăt ce pot. 
Iată !

— Bine, dar și-n zilele 
de sărbătoare ?

— Noi nu avem odihnă. 
N-avem program, n-avem 
sărbători.

— Pătura noastră un- 
de-i 7

— Care pătură 7
— Cea rotundă, pe care 

am asternut-o aici, pe ca
re am luat gustări...

— N-am văzut în viața 
mea o pătură

— Am făcut 
una. Erau Pe 
rurl, băuturi, 
pardesiul si bricheta, 
ceilalți invitați și-au 
sat aici...

— Nu cunosc „proble
ma". Mi-ati lăsat mie cu 
proces verbal ori scris ce
va 7 Aveți ceva la mină 7 
Dacă dumneavoastră vreți 
să serviți ceva, vă pot a- 
ranja o masă copioasă 
din perisabilități... Vă in
vit si prietenii.

— Am niște prieteni ca
re se ocupă cu veniturile 
ilicite.

— Să vină si dumnea
lor. Dacă sînt oameni de 
înțeles, o să ne distrăm 
bine.

— Si dacă nu sînt oa
meni de înțeles 7

— Pînă la proba con
trarie... Serviți ceva 7 Vă 
place pila pe care mi-am 
ridicat-o 7 Un aperitiv 7

— Mergi. Nu.
„Mincinosul", după ce 

s-a dat în lanțuri, se lău
da c-a fost în lună si n-a 
văzut nimic acolo intere
sant în afară de niște gro
te. „Turnătorul" a venit 
să-mi spună că l-a văzut 
pe unul de pe pătura din 
dreapta furînd gheată de 
la pătura din stingă. Iar 
„demagogul" mi-a împuiat

INFORMAȚII UTILE
PENTRU PERIOADA

1-4 MAI 1968
Unitățile comerciale

In zilele de 1 și 2 mai vor 
funcționa în cursul' dimineții cen
trele de pîine, de lapte, de desfa
cere a gheței și tutungeriile. In 
ziua de 1 Mai unitățile de alimen
tație publică care nu vor organiza 
bufete pe traseele ce duc spre locul 
demonstrației se vor deschide după 
terminarea demonstrației. Sîmbătă 
3 mai se va aplica orarul zilelor 
obișnuite de lucru, iar în ziua de 4 
mai vor funcționa numai unitățile 
care în mod obișnuit au program 
duminical.

In Capitală
Direcția generală comercială a 

municipiului București a dispus ca 
unitățile sale să funcționeze în 
această perioadă după următorul 
program :

1 Mai și 2 mal: unitățile comer
ciale vor fi închise. Fac excepție 
magazinele de pîine care vor func

ționa în ziua de 1 Mai între orele 
5,30—9,30, iar în ziua de 2 mai în
tre orele 6—12 ; centrele de lapte 
și gheață își vor începe activitatea 
în ambele zile la ora 5 ; tutunge
riile vor fi deschise cîte 3—4 ore în 
proporție de 50 la sută.

Sîmbătă 3 mai : întreaga rețea 
comercială, halele și piețele cu unul 
sau două schimburi vor funcționa 
după programul obișnuit al zilei de 
sîmbătă.

Duminică 4 mai vor fi deschise 
numai unitățile comerciale care în 
mod obișnuit au program și în a- 
ceastă zi.

★
In toată perioada 1—4 mai uni

tățile de alimentație publică vor 
funcționa după orarul obișnuit, cu 
excepția acelora care în ziua de 
1 Mai vor servi coloanele de mani
festant! și care își vor începe ac
tivitatea la orele 16.

Transportul în comun
In ziua de 1 Mai : începînd cu o- 

rele 13,30 liniile de tramvaie, au
tobuze și troleibuze ce duc spre zo
nele de agrement vor fi suplimen
tate. Vor fi înființate două linii 
speciale : 31 special (Podul Mără- 
șești — Piața Scînteii) și 48 special 
(Piața Scînteii — Pădurea Băneasa) 
care va circula fără oprire.

In zilele de 2, 3 și 4 mai : Toate 
liniile care duc spre zonele de agre
ment vor fi întărite în tot cursul 
zilei. Se vor organiza trei linii spe
ciale : 31, 48 și 83 (Podul Mărășești 
— Șoseaua Nordului între orele 15— 
24). In aceste zile se vor organiza 
curse speciale rapide fără opțire 
între principalele cartiere de locu
ințe : Titan, Drumul Taberei, Mi
litari, Berceni, Giulești și. zonele 
de agrement: Pădurea Băneasa, 
Pădurea Pustnicul, Pădurea Mogo- 
șoaia, Mînăstirea Cernica și Pă
durea Buda-Argeș. Programul va 
fi următorul:

— Din cartierul Titan (Aleea Ba
rajul Dunării) vor pleca următoare
le curse speciale : spre Pădurea Bă
neasa, la orele 8,30, 9, 10 și 11 ; spre 
Pădurea Pustnicul, Mînăstirea Cer
nica, Pădurea Mogbșoaia, Pădurea 
Buda-Argeș, cu plecări la orele 9 
și 10.

— Din cartierul Titan (strada Ste
jarului) vor pleca spre Pădurea

Băneasa, Pădurea Pustnicul două 
curse la orele 9 și 10, iar spre Mî
năstirea Cernica la ora 10.

— Din cartierul Drumul Taberei 
(strada Bucșenești — capul liniei 37) 
spre Pădurea Băneasa, plecări la 
orele 8,30, 9, 10 și 11 ; la Pădurea 
Pustnicul orele 9 ; Pădurea Mogo- 
șoaia orele 10.

— Din cartierul Militari (Brdul 
Păcii — strada Apusului) spre Pă
durea Băneasa la orele 9 și 10.

— Din cartierul Berceni spre Pă
durea Băneasa, Ia orele 9 și 10, și 
spre Pădurea Pustnicul la orele 9.

— Din cartierul Giulești (șoseaua 
Giulești — B-dul Constructorilor) 
vor pleca două curse speciale spre 
Pădurea Băneasa și Pădurea Pust
nicul la orele 10.

întoarcerea din zonele de agre
ment spre cartiere va avea loc la 
orele 17.

Transportul călătorilor pe C.F.R. 
întrucît în aceste zile cerințele de 
transport vor fi mult sporite, Mi
nisterul Căilor Ferate a luat măsuri 
suplimentare pentru asigurarea 
unor condiții de călătorie corespun
zătoare.

La toate trenurile în circulație cut, 
regim de rezervare a locurilor’,■pre^ 'J 
cum și la cele personale și Ia cudie 
de persoane, vor fi atașate vagoahe 
suplimentare.

I"

luat 
pro- 

pe ăștia. Le fac 
hîrtii de prins

cuștii, unde este 
mai al dracului

mi-a
cavul cu niște lozinci pe
care le știam din copilă-
rie...

în încheiere. dragi citi-
tori. am să vă rog să mă
iertați că am adus la iarbă 
verde niște oameni pe ca
re nu vreți să-i întîlniți 
nicăieri, dar mai ales în 
ceasurile dumneavoastră de 
odihnă. Dar, după 
bine știți.

cum
i-am adus cu

plouați. L-am întrebat pe toti erau îngroziți. îngri anticipație. spre a-i CU-
pe „binevoitor" : jitorii, dresorii, alergau noaste si dumneavoastră
cu — Aici tot tu ai , ,lu- încolo si-ncoace nestiind ce mai Tiine. Dacă-i întil-

crat" 7 De ce sînt oame- să facă. M-am apropiat de niti...
■am nii ăia atît de posomo- cușcă. In ea, „bețivul" meu ■ Eu vă urez însă petre-

rîți 7 Si leul, care era încbrdat cere frumoasă !

Farmacii

— E bine, din cînd în cînd. omul să se întoarcă la natură...

Eugen TARU

— Noi avem vederi moderne !

In zilele de 1 șl 2 mai a.c. vor 
fi deschise toată ziua și toată noap
tea farmaciile cu orar în trei 
schimburi : nr. 1 — Str. Joliot Cu
rie 6 ; nr. 5 — Bd. Magheru 18 ; 
nr. 9 — Șos. Ștefan cel Mare 1 ; 
nr. 22 — Bd. Republicii 65 ; nr. 38
— Cal. Văcărești 39 ; nr. 46 — Șos. 
Miha'i Bfavp 274 ;" nr. 53 Str. 
Băicenf T ; nr. ‘59' — f Cal. Văcărești’ 
171 ; nr. 69 — Bd. 1 Mai 343 ; nr. 70
— Cal. Rahovei 399 ; nr. 75 — Șos. 
Cotroceni 6 ; nr. 84 — Bd. I. G. 
Duca 10—22; nr. 193 — Șos. Giu
lești 123.

In același timp, în ziua de 1 Mai 
vor mai fi deschise, între orele 6 
și 20, farmaciile : nr. 3 — Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej 8 ; nr. 4 — Bd. N. 
Bălcescu 35 ; nr: 6 — Cal. Victoriei 
105 ; nr. 10 — Bd. Aviatorilor 21 ; 
nr. 11 — Cal. Dorobanți 159 ; nr. 18
— Bd. 1848 10 ; nr. 19 — Bd. 1848 
5 ; nr. 25 — Șos. Mihai Bravu 12 ; 
nr. 48 — Cal. Victoriei 2 ; nr. 87
— Cal. Griviței 206 ; nr. 89 — Bd. 
1 Mai 1 ; nr. 123 — Șos. Ștefan cel 
Mare 17.

De asemenea vor fi deschise, în
tre orele 7—21,30, farmaciile : nr. 
12 — Piața Rosetti 3 ; nr. 14 — Str. 
Galați 129 ; nr. 15 — Șos. Ștefan cel 
Mare 224 ; nr. 16 — Str. Maica 
Domnului 7 ; nr. 17 — Str. Glinka 
53 ; nr. 24 — Cartier Titan. Com
plex comercial A 9 ; nr. 26 — Șos. 
Armatei Sovietice 36 ; nr. 29 — Bd. 
Gh. Dimitrov 93 ; nr. 32 — Bd. Re
publicii 237 ; nr. 33 — Șos. Iancu- 
lui 89 ; nr. 35 — Șos. Pantelimon 
213 ; nr. 36 — Bd. Gh. Coșbuc 1 ; 
nr. 40 — Cal. Călărași 34 ; nr. 42 — 
Cal. Călărași 184 ; nr. 43 — Ca.1. Du- 
de.ști 57 ; nr. 45 — Cal. Dudești 133; 
nr. 51 — Str. Mihai Vodă 8 ; nr. 52
— Complex comercial A 11 bis Ti
tan ; nr. 54 — Cal. Rahovei 5 ; nr. 
57 — Str. 11 Iunie 35 ; nr. 62 — 
Str. Șoimuș 7 ; nr. 65 — Bd. Ghen-

Prestări <

cea 2 ; nr. 67 — Cal. Rahovei 204 ; 
nr. 71 — Cal. 13 Septembrie 2; 
nr. 76 — Str. împăratul Traian 66 ; 
nr. 77 — Bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej 34 ; nr. 79 — Str. Berzei 46 ; 
nr. 85 — Cal. Griviței 168 ; nr. 90
— Bd. 1 Mai 191 ; nr. 92 — Șos. 
Crîngași 49 ; nr. 98 — Șos. Bucu
rești — P,loiești 16 ; nr. 100 — Bd. 
Bucureștii Noi 70 ; nr. 103 — Bd. 
Păcii 74 ; nr. 106 — Șos. Berceni 
63 ; nr. 111 — Str. 7 Noiembrie 13; 
nr. 113 — Str. Zăgazului 1 ; nr. 118
— Bd. Muncii 102.

în ziua de 2 mai vor fl deschise, 
între 7—21,30, farmaciile : nr. 7 — 
Cal. Victoriei 139 ; nr. 8 — Str. 
Mihai Eminescu 17 ; nr. 13 — Str. 
Galați 76 ; nr. 20 — Cal. Șerban 
Vodă 43 ; nr. 21 r- Str. Baba No
vac 2 ; nr. 23 — Cal. Moșilor 217 ; 
nr. 27 — Șos. Armatei Sovietice 
131 ; nr. 30 — Bd. Gh. Dimitrov 137; 
nr. 31 — Bd. Republicii 187 ; nr. 
34 — Vatra Luminoasă 38 ; nr. 37
— Piața Coșbuc 7-; nr. 39 — Șos.
Pantelimon 323 ; nr. 41 — Cal. Că
lărași 135 ; nr. 44 — Str. Teodor 
Speranția 1 ; nr. 47 — Str. Labora
tor 1 ; nr. 49 — Cal. Victoriei 14 ; 
nr. 50 — Complex comercial A.
Berceni Sud ; nr. 58 — Cal. Raho
vei 79 ; nr. 61 — Cal. Șerban Vodă 
258 ; nr. 63 — Șos. Giurgiului 105 — 
111 ; nr. 64 — Cal. Ferentari 74 ; nr. 
68 — Bd. 1 Mai 47 ; nr. 72 — Șos. 
Panduri 1 A ; nr. 73 — Cal. 13 Sep
tembrie 196 ; nr. 74 — Str. Carol 
Davilla 7 ; nr. 78 — Str. Știrbei 
Vodă 55 ; nr. 80 — Bd. Dinicu Go- 
'lescu 23—25 ; nr. 81 — Cal. Plevnei 
244 ; nr. 83 — Cal.' Griviței 78 ; nr. 
96 — Str. Mărgeanului 85 ; nr. 99
— Str. Pajurei 13—15 ; nr. 101 — 
Șos. Chitilei 167 ; nr. 119 — Cal. 
Știrbei Vodă 16.

Vor fi închise, în zilele de 1 și 2 
mai, farmaciile : nr. 28, 95, 104, 105, 
107, 112, 114, 115, 116, 122, 124.

le servicii

— Hal, acum rîzi, cîntă, distrează-te„. De-o săp- 
tămînă-ntreagă mă, tot bați la cap să ieșim în mij
locul naturii /11

Adrian ANDRONIC

t —- Vă rog too. profesor să considerați acest buchet de flori ca pe o 
mică atenție din partea clasei 1! I — Rezolv orice problemă: am capul ușor I

în perioada 1—4 mai vor fi 
deschise un număr de unități ale 
cooperației meșteșugărești. Progra
mul unităților din Capitală va fi 
următorul :

Reparații la instalații sanitare, 
electrice, la aragaze și frigidere: 
în zilele de 1—4 mai, unitatea din 
Calea Plevnei nr. 1, tel. 14 32 23 va 
fi deschisă între orele 8—13.

Reparații și lucrări de întreține
re auto ; în ziua de 1 Mai: spălat- 
gresat, unitatea nr. 9 str. Maria 
Rosetti nr. 9, tel. 12 84 71, între ore
le 7—14 ; întreținere și reparații 
mecanice, precum și depanări — 
unitatea din Bd. Aerogării nr. 38, 
tel. 33 16 21, între orele 14—22. In 
ziua de 2 mai, unitățile sus-aminti- 
te vor funcționa între orele 7—14 ; 
în plus lucrări de întreținere și re
parații vor putea fi efectuate și 
la unitatea nr. 19 din Calea Flo- 
reasca nr. 234, tel. 33 43 52 între 
orele 7—14 (între orele 7—17 vor 
putea fi solicitate la această unita
te și depanări auto în raza orașu
lui). In ziua de 3 mai : spălat-

gresat — unitatea din Bd. Aero
gării nr. 38 și la unitatea nr. 20 
din Calea Călărași nr. 260, tel. 
22 05 81, ambele deschise între ore
le 7—14 ; întreținere și depanări, 
reparații la unitatea nr. 4 din Șos. 
Giurgiului nr. 178 tel. 23 94 05, între 
orele 7—14, In ziua de 4 mai : spă- 
lat-gresat, unitatea nr. 20 din Ca
lea Călărași nr. 260, între orele
7— 14 ; întreținere și reparații meca
nice, unitatea nr. 6 Buzești tel. 
15 18 58 (între orele 7—17 această 
unitate va efectua și depanări auto).

Reparații de televizoare : unita
tea din Calea Plevnei hr. 11 tel. 
15 04 47 și 14 24 90, în ziua de 1 Mai 
între orele 17—21, în zilele de 2 și 
3 mai între orele 8—12 și 16—21, 
iar în ziua de 4 mai între orele
8— 14.

Reparații radio, picupuri și mag- 
netofoane : unitatea din Calea Plev
nei nr. 13 tel. 15 30 37 și 16 26 67 în 
ziua de 1 Mai între orele 17—20, în 
zilele de 2 și 3 mai între orele 8—12 
și 17—20, iar îp. ziua de 4 mai între 
orele 8—14.

Manifestări artistice
Ansamblul Perinița al municipiu

lui București va prezenta sîmbătă 
3 și duminică 4 mai ora 19,30, la 
Sala Palatului, premiera spectaco
lului muzical-coregrafic „Perinița 
mea". își vor da concursul : Irina 
Loghin, Ștefan Stere, Eugenia Ticu, 
Aurel Ioniță, Dumitru Ilinescu, Tu
dor Heica. Ion și Iacob Lăceanu, 
Nicolae Pîrvu, Remus Bistrița, 'co
rul ansamblului, precum și corpul 
de balet.

Joi 1, vineri 2, sîmbătă 3, dumi
nică 4 mai, pe scenele tea
trelor de vară, pe estradele 
amenajate în parcuri, în di
verse cartiere ale Capitalei sau 
pe cele construite special în pădu
rile din preajma orașului, se vor 
perinda fără oprire numeroase

formații artistice de amatori, 
cunoscute ansambluri profesioniste. 
Ansamblul „Perinița", U.G.S.R., al 
Armatei, precum și apreciați actori 
ai Teatrului „C. Tănase". Progra
mele vor cuprinde : coruri, cîntece 
și dansuri populare, melodii de mu
zică ușoară, momente vesele.

La Casele de cultură ale tineretu
lui se va instaura în zilele de 1—2 
mai ambianța veselă și plină de 
fantezie a carnavalurilor. Un ele
ment inedit : toate carnavalurile 
vor fi înscrise într-o competiție 
strînsă pentru obținerea cupei „Car
naval 69“ acordată de Comitetul 
municipal al U.T.C. In incinta ace
lorași Case de cultură se vor des
fășura în zilele următoare „Seri 
distractive" — bogate în jocuri și 
concursuri.
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ogoare, printre cei Cuvintul cu cele mai 
profunde rezonanțe

în timp ce In sudul 
tării numeroase' unităti a- 
gricole și chiar județe în
tregi anunță încheierea 
însămîntărilor, în alte zone 
continuă să se muncească 
de zor la cîmp. Profitînd 
de timpul bun de lucru, 
cooperatorii si mecaniza
torii și-au înzecit efortu
rile pentru a recupera 
rămînerea în urmă la se
mănat. Dovada o consti
tuie depășirea. In cele mai 
multe locuri, a vitezei 
zilnice de lucru stabilită 
initial. în primele tr.ei 
zile din această săptă- 
mînă au fost adăugate 
sute de mii de hectare 
celor însămîntate. Pentru 
obținerea unor recolte 
mari, țărănimea și ceilalți 
lucrători de la sate, a- 
preciind importanta Ho- 
tărîrii Consiliului de Mi
niștri, s-au pregătit să 
continue munca în ziua 
de 1 Mai și în zilele ur
mătoare, pînă la termina
rea în întregime a semă
natului si • a celorlalte lu
crări agricole.

Cu prilejul raidului an
chetă întreprins în jude
țele Brașov și Dîmbovița 
s-au putut constata elanul 
și hotărîrea celor ce mun
cesc pe ogoare de a în
cheia cit mai repede se
mănatul. în județul Dîm
bovița.' unde apa a stag
nat multă vreme pe o- 
goare, se observă acum, 
cînd timpul a devenit 
prielnic, o mare mobili
zare de forțe. în trei zile, 
de luni pînă miercuri, s-a 
însămînțat 20 la sută din 
suprafața planificată. Nu
meroase cooperative agri
cole, printre care cele din 
Ulmeni, Săcuieni, Pitaru, 
Dobra, Poiana și altele, au 
și raportat că, în cinstea 
sărbătorii oamenilor mun
cii, au încheiat semănatul 
porumbului. în legătură cu 
ceea ce trebuie făcut, în 
continuare, tov. ing. Lau- 
rențiu Stroie, directorul 
direct* * agrP.’ole, ne-a de
clarați. \Este în propriul 
interes al țărănimii să 
obțină recolte mari și, 
de aceea, Hotărîrea Consi
liului de Miniștri de a se

retă din București, în frunte cu 
artistul poporului Ion Dacian, va 
face la rîndul său, între 9 și 15 mai, 
un turneu în Capitala Bulgariei.

★

în aceeași zi -și-a încheiat turneul, 
plecînd spre patrie, si colectivul 
Teatrului dramatic din Skoplje, care 
a fost oaspetele spectatorilor dirt 
București. Timișoara, Sibiu. Brasov. 
Cu acest prilej, artiștii din Skoplje, 
au interpretat piese de autori iugo
slavi. Vizita lor a constituit un 
răspuns la turneul făcut în luna ia
nuarie de Teatrul „Ion Creangă" în 
tara vecină.

(Agerpres)

marea forță mecanică de care dis
pune agricultura județului Ilfov. în 
bătălia cu timpul capricios din a- 
ceastă primăvară s-au evidențiat 
mecanizatorii de la întreprinderile 
Grădiștea, Urziceni, Vînătorii Mici, 
Ciorogîrla, Anghelești, Gîrbovl, coo
peratorii din Florești, Bragadiru, Ji
lava, ^Hagiești, Bolintin-Vale, Pie- 
trișu, care au terminat printre pri
mii această lucrare.

Cu prilejul 'zilei de 1 Mai, po
porul român își exprimă adinei sen
timente de solidaritate cu proletaria
tul și cu toate forțele progresiste din 
țările aflate încă sub domnia capi
talului ; de asemenea, cu popoarele 
ca?te se mai află în robia colonială 
și luptă cu bărbăție pentru a scutura 
jugul asupririi străine, pentru a-și 
dobîndi libertatea națională și so
cială.

După cum o demonstrează scena 
lumii, forțele păcii și ale progresu
lui sînt din ce în ce mai numeroase, 
mai conștiente, mai hotărîte să ba
reze orice politică aventuristă, orice 
atentat la securitatea popoarelor. 
Astfel de forțe și tendințe lu
cide, raționale se aliniază con
tinuu marelui front al păcii și co
laborării internaționale. România este 
convinsă de necesitatea fuziunii tu
turor forțelor interesate în a asigura 
progresul nestingherit al fiecărei na
țiuni. Țara noastră militează neobo
sit în favoarea acestor nobile prin
cipii, intinzind necontenit punți de 
înțelegere șl cooperare internațio
nală. Factor activ în concertul po
poarelor lumii, luăm și sprijinim 
inițiative menite să Imprime vieții 
internaționale un curs hotărît spre 
destindere, spre întărirea securității 
popoarelor, în Europa și în întreaga 
lume.

...La noi, pe pămînturilc de lingă 
Carpați și Dunăre, de la un capăt la 
celălalt al țării, oamenii ies astăzi 
umăr Ia umăr în întimpinarca marii 
sărbători, purtînd ramuri în floare, 
drapele roșii și tricolore.

(Urmare din pag. I)

numai de o amplă dezvoltare indus
trială modernă, nu numai de o agri
cultură socialistă și de o cultură 
multilaterală înfloritoare, dar și de o 
fizionomie politico-administrativă ■ • ------- ----- •' t* „„„„„dintre cele mai avansate, îh cate bunul, mers al producției -In coope-
masele populare educate de partid 
au rolul central.

Ca deputat în Consiliul popular ju
dețean Mureș și membru al comi
tetului executiv, am ocazia să ur
măresc felul cum se manifestă de
mocratismul în rezolvarea treburilor 
obși^șți. S-au îmbunătățit legăturile 
cons 'Mui județean cu consiliile co- 
rhum-j?; iar acestea manifestă un 
grad mai larg de inițiativă. Vreau 
însă să spun cu toată hotărîrea că, 
față de posibilitățile pe care ni le-a 
creat partidul, față de atribuțiile spo
rite pe care le avem, există încă 
multe posibilități nefructificate, în 
combaterea birocratismului și tără- 
gănelilor, în stimularea a tot felul 
de activități cetățenești creatoare — 
acțiuni de mai bună gospodărire, su
pravegherea felului cum sînt între
ținute bunurile obștești, cum ar fi 
cele aproape zece mii de locuințe noi 
construite în județ în ultimii trei 
ani, întărirea legăturii între școală 
și familie, pentru o mai pronunțată 
răspundere în educarea tinerei ge
nerații etc.

Afară de consiliul popular, cu 
gama Iul vastă de posibilități, parti
dul a completat recelui „zona" răs
punderii civice creînd în industrie 
comitetele de direcție. Expresie a

cinema
JOI 1 MAI

• A trăi pentru a trăi: PATRIA —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17.45 ; 20,30.'
e Paradisul îndrăgostiților : REPUBLI
CA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 19,30.
0 Pe urmele șoimului : LUCEAFĂRUL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 10 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRĂDINA DOINA — 19,30.
• Comedlanțli : FESTIVAL — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20,15 ; la grădină — 19.30, MO
DERN — 10 ; 14 ; 17 ; 20.
e Vremuri minunate la Spessart: FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 19,30.
• Numai o singură viață : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ;
15 ; 17,45 ; 20,30.
• Ceasul căpitanului Enrico : LUMINA
— 8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 20,30.
O Cocoțatul : CINEMATECA — 10 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
« La Est de Eden : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BUCEGI — 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 ( 20,30, la grădină — 19,30, 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
• Vîrstele omului : UNION — 15,30 ; 18 ;
20,30.
a Program de filme documentare ro
mânești in premieră : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Noaptea e făcută pentru... a visa : 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Rio Bravo : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19, MUNCA —
15.30 ; 19.
0 Pașa,: BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la gră
dină — 19,30 ; FLACĂRA — 15,30 ; 18.
• Tata : FLACĂRA — 20,30.
0 Ultima noapte a copilăriei : BU
ZEȘTI — 20,30.
o Rolls Royce-ul galben ; Totul pentru 
ris : DACIA — 8,15—19,45 în continuare. 
O Pe teren propriu : UNIREA — 15,30 ;
20.30.
0 Montparnasse 19 : UNIREA — 18, la 
grădină — 19,30.
o Expresul colonelului von Ryan : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.30, la grădină —
19.30, FERENTARI — 15.30 ; 18 20.15.
0 Pentru încă puțini dolari : DRUMUL 
SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20, POPULAR -
15,30 ; 18.

lucra si în zilele de 1—4 
mai pe ogoare a găsit un 
larg ecou în rîndul oame
nilor muncii de la sate. 
Specialiștii direcției agrico
le vor acorda cooperative
lor agricole sprijinul nece
sar, ca în aceste zile să se 
muncească cu randament 
sporit. Consider că, pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
în majoritatea cooperative
lor agricole, semănatul po
rumbului se va termina, 
rămînînd doar unele tere
nuri care se svîntă mai 
greu".

O muncă entuziastă se 
desfășoară pe ogoare și în 
județul Brașov, unde mal 
sînt de însămînțat diferite 
culturi și de plantat car
tofii pe însemnate supra
fețe de teren. „Conclu
dent pentru ritmul sus
ținut în care s-a lucrat 
pe ogoarele județului — 
ne spune ing. Ion Mănoiu, 
directorul direcției agri
cole județene — este faptul 
că în ziua de luni s-au 
însămînțat 2160 ha, ca 
marți să ajungă la 2 500 ha. 
Aceasta a făcut ca în 
cursul zilei de 30 aprilie 
să terminăm însămîntatul 
sfeclei de zahăr ; pînă 
la sfîrșitul săptămînii vom 
planta cartofii pe ulti
mele suprafețe. O garanție 
în acest sens o constituie 
măsurile pe care le-am 
luat, pentru ca în zi
lele de 1—4 mai să se 
lucreze în toate unitățile 
agricole. Este vorba în pri
mul rînd de organizarea 
muncii în schimburi pre
lungite, iar acolo unde 
există condiții, chiar în 
două schimburi. O altă 
măsură constă în miș
carea operativă a mașini
lor din unitățile care au 
terminat, spre cele rămase' 
în urmă“.

Timpul bun de lucru a 
permis oamenilor muncii 
din agricultura județului 
să folosească mai bine 
mașinile ' și atelajele și 
să însămînteze suprafețe 
mari. Un exemplu pozi
tiv în acest sens ÎJ cons
tituie cooperatorii din Be- 
rivoi. După cum ne-a de
clarat președintele acestei

unităti, tov. Alexandru 
Marcu, s-au plantat, nu
mai în cîteva zile, circa 
380 ha cartofi din cele 
440 ha prevăzute. De a- 
semenea. cooperatorii din 
Recea au plantat cartofii 
pe 356 ha din cele 550 
prevăzute. Merită eviden
țiate cooperativele agri
cole din Teliu șl Budila, 
care au terminat însămîn- 
tările, ca si cele din Cris
tian, Măeruș, Jibert și al
tele, unde se însămîntează 
ultimele suprafețe.

In primele trei zile din 
această săptămînă, în ju
dețele amintite putea fi fă
cut un volum mai mare de 
lucrări la cîmp dacă mun
ca ar fi fost organizată 
pînă în cele mai mici a- 
mănunte. Iată cum stau 
lucrurile la cooperativa a- 
gricolă din comuna Șinca 
Veche, rămasă în urmă 
atît- la semănatul ovă
zului, porumbului cît și la 
plantatul cartofilor. Cău- 
tînd o justificare, ingine
rul agronom Mărgineanu 
ne spunea : „Nu se poa
te lucra. Pămîntul este 
moale". Dar la cîmp cele 
4 tractoare lucrau din plin, 
terenul era foarte bun. Că 
nu se putea lucra din plin, 
este adevărat, dar din alte 
motive. „Nu putem intra 
cu tractoarele pînă nu ad
ministrăm îngrășămintele 
naturale" — ne-a spus bri
gadierul Ion Strîmbu. De 
fapt, în ziua respectivă se 
lucra din plin la transpor
tul gunoiului de grajd cu 
4 tractoare, Șeful secției 
I.M.A. mai ceruse încă 
două tractoare în același 
scop. „Toată iarna ne-am 
rugat de conducerea coo
perativei — ne spune Vic
tor Ghenciu, șeful secției 
I.M.A. — să transportăm 
gunoiul, dar președintele 
și inginerul ne răspun
deau : „Nu intră zilele-n 
sac. lăsați că este destul 
timp"- Dar iată că, acum, 
lipsa de prevedere se plă
tește.

în județul Dîmbovița, 
caracteristic pentru uneia 
cooperative agricole este 
viteza scăzută la semănat.

conducerii colective, ele nu sînt doar 
un simplu cadru, ci corespund unei 
necesități lăuntrice a producției mo
derne socialiste, care nu poate fi 
concepută fără știința conducerii 
colective, fără o activizare a 
tuturor factorilor care răspund de * 
rativele agricole de producție, sub 
acțiunea educativă a partidului, ce

Temelia trainica
a socialismului

tățeanul satului socialist se deprinde 
să exercite în colectiv controlul a- 
supra mersului muncii, asupra avu
tului obștesc, și în același timp se 
simte îndemnat să joace un rol mai 
mare în munca de toate zilele, în 
transpunerea hotărîrilor în practica 
ogorului.

Noi, cadrele didactice, am căpătat 
recent un instrument extrem de 
eficace al responsabilității civice — 
consiliul profesoral, mai bine zis a- 
tribuțiile lărgite ale consiliului. De

e A fost o dată un moș șl o babă i 
POPULAR — 20,30.
• Răutăciosul adolescent : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 
12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
• Un om pentru eternitate : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Profesioniștii : PACEA — 15.30 ; 18 ; 
20,15.
• Vera Cruz : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20,30.
O Adio, Gringo : FLOREASCA — 9 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TO
MIS — 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19.15, FLAMURA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Casa mamei noastre : VIITORUL —
15.30 ; 18.
0 Zosla : VIITORUL — 20,30.
0 Pe plajele lumii : AURORA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 19,30.
O Ziua în care vin peștii : MOȘILOR —
15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
0 Beata : MOȘILOR — 20,30.
0 Feldmareșala : COȘMOS — 15,30 ; 18 ; 
20 15.
0 Crimă în stil personal : ARTA — 
9,15—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, la 
grădină — 19,30.
0 Astă-seară mă distrez: VITAN —
15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
0 Soare și umbră : VITAN — 20,30.
0 Becket : RAHOVA — 15 ; 18,30, la 
grădină — 19,30.
0 Păgînii din Kummerow: PROGRE
SUL — 15,30 ; 20,15.
0 Strigătul : PROGRESUL 18, GRADI
NA PROGRESUL — PARC — 19,30.

JOI 1 MAI

PROGRAMUL I

în jurul orei 8,45 — Transmisiune de 
la mitingul și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală și din țară cu pri
lejul zilei de 1 Mai. 17,30 — Telex TV. 
17,40 — „Flori de mal" — Selecțiuni din 
programul prezentat la faza republi
cană a Festivalului cultural-artlstlc al 
pionierilor și școlarilor — zona Bucu
rești. 18,15 — Cîntare patriei și parti
dului. Versuri de M. R. Paraschivescu, 
C. Theodorescu, Ion Brad, S. Domokos, 
V. Porumbacu, E. Frunză, A. Latzina, 
Gr. Hagiu, E. Glurgiuca. 18,30 — „Mult 
mi-e dragă primăvara". Program inter
pretat de orchestra de muzică populară 
a Radiotelevizlunii. Dirijor: Victor 

Iată cîteva aspecte. La 
cooperativele agricole Vi
șina, Morteni, Mătăsaru, 
Selaru, Răcari nu au fos> 
însămînțate, pînă în pre
zent, decît suprafețe mici. 
Cum se explică această si 
tuatie ? „Unii mecanizator) 
— arăta ing. Dumitru Bu- 
zescu de la direcția jude
țeană agricolă — pleacă 
cu întîrziere din secție 
spre cîmp. Personal, am 
urmărit plecarea tractoa
relor de la secția Petreștl. 
aparținînd de I.M.A. Greci. 
A durat mai mult de două 
ore". De asemenea, trac
toarele sînt retrase de pe 
tarlale foarte devreme. La 
orele 5 după-amiază la 
Secția Dărmăneștl am gă
sit 6 tractoare. Cum poa
te tolera conducerea I.M.A. 
Comișani o asemenea si
tuație ? Că la cooperativa 
agricolă din Dărmănești 
timpul bun de lucru nu e 
folosit cum trebuie, are și 
altă explicație. Inginera a- 
gronom Maria Bibic ple
case cu cursa de ora 17 la 
Ploiești acasă, lăsînd toate 
treburile baltă. Am aflat 
că , fiind navetistă face a; 
cest lucru în fiecare zi. Și 
inginerul agronom Ion Tu
dor de la cooperativa agri
colă din Morteni este na
vetist și cu greu îl găsești 
de la o anumită oră în 
cîmp. El este atît de legat 
de oraș încît și situațiile 
operative le telefonează de 
acasă. Ce aport aduce un 
asemenea agronom la buna 
desfășurare a lucrărilor a- 
gricole ? Executarea la timp 
și la un înalt nivel calitativ 
a lucrărilor agricole impu
ne prezența activă a ingine
rului agronom în cooperati
va agricolă.

Țărănimea și ceilalți oa
meni ai muncii din agri
cultură sînt chemați să 
depună eforturi sporite 
pentru a termina grabnic 
semănatul. Este o muncă 
înălțătoare care va face să 
sporească rodnicia pămîn- 
tului, să se obțină în acest 
an recolte mari.

Constantin CAPRARU 
Nicolae MOCANU

pildă, la noi, la Institutul Medico- 
Farmaceutic din Tg. Mureș, am pu
tut dezbate pînă acum cîteva pro
bleme de importanță majoră pentru 
conducerea procesului de învăță
mînt'. Simțim de asemenea influența 
recentelor măsuri care reglemqn- 

: tează activitatea profesională #'stu
denților, menite să ducă la întărirea 
disciplinei universitare și la creșterea

•
responsabilității studenților față de 
formarea personalității proprii. Am 
avut bucuria de a constata cu cît 
avînt au răspuns studenții anilor V 
și VI apelului de a ajuta cabinetele 
medicale din circumscripții.

Ca om al muncii de naționalitate 
maghiară, aș dori să elogiez și spi
ritul frățesc în care se acționează 
în diferitele organisme democratice de 
partid și' de stat, spirit consacrat de 
partidul nostru, partid marxist, in
ternaționalist, devotat frăției și ega-

Predescu. 19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — „Rapsodia florilor" — spectacol 
muzlcal-coregraflc, cu : Marina Crîlo- 
vici, Luminița Dobrescu. Mihaela Mlhai, 
Denise Constantinescu, Puica Igiroșea- 
nu, Doina Spătaru, Florin Piersic, Ion 
Bogza, Călin Marian, Toni lordache, 
Gh. Zamfir, Ionel Budișteanu și Ion 
Dacian. Dansează : Miriam Răducanu, 
Maria Gherasim, Gh. Căciuleanu, Florin 
Scarlat și un grup de balerini. Iși dau 
concursul : formația „Coral", grupul 
„Choralis" — Constanța și orchestra do 
muzică ușoară a Radiotelevizlunii di
rijată de Sile Dinlcu. Redactor : Paul 
Urmuzescu. 20,45 — „Orele incandes
cenței" — documentar despre Galațiul 
anului 1969. Film de Victor Teodoru. 
Imaginea : Florin Cornea. 21,05 — In 
lumea Iul Walt Disney : Aventurile Iul 
Mickey Mouse. 21,55 — „La iarbă ver
de*  — emisiune muzical-dlstractivă cu : 
Horia Șerbănescu, Emil Popescu, Gioni 
Dimitriu, Olga Stănescu, Cristina Dan, 
Anca Alexandrescu și orchestra Romeo 
Bazarea. 22,25 — Varietăți pe peliculă. 
22,55 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

19.30 — Film artistic : „Dacii". 21,15 — 
„Murmur de primăvară" — emisiune 
muzical-coregrafică. 22,15 — închide
rea emisiunii.

2 MAI

11,00 — Film pentru copii : „Glama- 
dor". 11,50 — Concert simfonic. în pro
gram : Concertul pentru pian și orches
tră de Grieg. Interpretează : Orchestra 
simfonică a Radiotelevizlunii. Dirijor : 
Constantin Bugeanu. Solist : Sebastian 
Benda — Elveția. 12,35 — închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,30 — Telex 
TV. 17,35 — Lumea copiilor. „O fami
lie năzdrăvană" —‘ emisiune muzical- 
distractivă de Erica Petrușa și Tatiana 
Sireteanu. 18,00 — ZOO — Din viața 
animalelor. 18,30 — „Cîntece și flori" 
— muzică populară românească, Inter
pretată de Tlța Ștefan, Maria Stoica, 
Laura Lavric, ion Dolănescu, Valeria 
Colojoară, Dumitru Zamfira, Iile Mu- 
țiu, acompaniați de . formația condusă 
de Florian Economu. 19,00 — Telejur
nalul de seară., 19,30 — Estrada tine
reții — program de cintece șl dan
suri, prezentate de Ansamblul artistic 
al U.T.C. șl al Liceului de coregrafie 
din București. 20,15 — Film artistic : 
„Iubiri fugare", cu Michele Morgan, 
Vittorio de Sica, Alberto Sordi, Geor
ges Marchall, Renato Salvatore. 21,50 — 
Film TV. — Arcul de triumf al Du
nării. Documentar realizat de Nicolae 
Holban și Mircea Gherghinescu. Monta
jul : Bucura Onea. 22,05 — Parada ve
detelor Samy Davis — junior. 23,05 — 
Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

concret, pentru că Ia noî pro
blemele se pun iute șl pe loc, în 
căldura halei, și nu în ședințe' de 
teorie. Laminorul Ia care lucrez 
avea cu ani în urmă un plan sub 
2 500 tone, acum e aproape de 5 000, 
deci dublu. Nu mai are rost să stau 
să explic de ce la această canti
tate dublă, priceperea și răspunde
rea oamenilor este nu pur și sim
plu dublă, ci mult mai înaltă. Fapt 
este că linia la care lucrez eu — 
linia 2 — are vreo 15 puncte cheie. 
„Teoria" noastră, a celor de la a- 
ceste puncte cheie, este că n-ai voie 
să spui „o merge", ci numai „merge".

Trebuie să fii SIGUR. Trebuie să 
știi sigur că punctul de care răs
punzi merge — absolut precis, fără 
nici o îndoială. Cum începi cu „vom 
vedea", „o merge", înseamnă că ai 
părăsit drumul de asfalt și ai dat-o 
în gropi. O oprire cît de mică la 
unul din aceste 15 puncte cheie re
prezintă o oprire a întregii linii. 
Un „vom vedea" tradus într-o oprire 
de o jumătate de oră poate repre
zenta o pierdere de trei tone și ju
mătate la țevi de calibru ușor. Eu 
nu sînt specialist în construcții, îi 
las pe cei din acest domeniu să cal
culeze cît se poate construi cu 3—4 
tone de țevi.

O dată s-a oprit laminorul din 
vina unui tovarăș de la expanzitor. 
Ne-am repezit toți acolo. „Ce-i cu 
tine, ce-al făcut ?“ Omul a recu
noscut imediat că e vinovat : îi 
părea tot atît de rău cît și nouă. 
Am depășit faza ședințelor lungi: 
„probleme" din acestea le lămurim 
în două minute, pe loc, într-un spi
rit de deplin acord. In privința răs
punderii noastre personale și colec
tive, lucrurile mi se par clare la 
locul nostru de muncă : ne înțele
gem dintr-o privire, dintr-un cuvînt, 
s-a format un spirit de echipă și de 
răspundere personală cart nu tole
rează munca la întîmplare. In plus, 
firește, mai e și cîștigul : cum faci 
treaba, așa îți merge !

Ceva mai grea mi se pare proble
ma răspunderii pentru ansamblu, 
pentru vecini, sectoare învecinate, 
deoarece aici, firește, nu e bună in
diferența, dar nu e bine nici să te 
vîri peste alții. Sînt unii care și-au 
făcut o specialitate din a-și scuza 
lipsurile cu ajutorul greșelilor — 
reale sau imaginare — existente în 
sectoarele de activitate cu care cola
borează.

Eu nu zic că nu se pot ivi și lip
suri care li se datorează altora. Să 
dau un exemplu. Uzina noastră, de 
cînd o știu, mereu își construiește 
ceva nou. Mai e apoi și problema re-

lității în drepturi a celor ce muncesc 
de toate naționalitățile. •

în încheiere, vreau să subliniez 
că lărgirea democratismului nu e un 
fenomen de campanie și conjunctură, 
ci o necesitate profundă a socialis
mului brîndhirea cea’ mai înaintată’ 
hu1-poate' fUncționa optihi fără’^d*'  
maximă participare responsabilă a 
cetățeanului la întreaga viață socia
lă, economică, cultural-politică. So
cialismul și democrația sînt de ne
despărțit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că „stă în puterea noastră 
să lichidăm în timpul cel mai scurt 
lipsurile" și tot astfel stă în puterea 
noastră să dezvoltăm maximal reali
zările de pînă acum. Noi simțim 
acest adevăr în realitatea dinamică 
a județului nostru. Prin cei peste 
patru miliarde lei investiți în cei trei 
ani ai cincinalului actual și prin 
ridicarea productivității muncii, vo
lumul producției industriale a crescut 
față de 1965 cu peste 50 la sută. 
Avem întreprinderi de reală pondere 
în economie — centralele Luduș și 
Fîntînele, combinatele chimice din 
Tîrnăveni și Tg. Mureș, complexul 
de sticlă și faianță din Sighișoara 
etc. Rețeaua de învățămînt e bine 
echilibrată, iar activitatea creatorilor 
în limbile română și maghiară se 
dezvoltă cu succes.

Sînt cîteva din realitățile demo
crației socialiste, față de care ne 
simțim obligați să întărim simțul 
nostru de răspundere civică și co
munistă.

teatre
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0 Opera Română : Coppelia — 19,30. 
0 Teatrul de Operetă : Contesa Ma- 
ritza — 19,30. 0 Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Idiotul —
19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 19,30. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : D-ale 
carnavalului — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Kean — 20. 0 Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Lovitura —
19,30 ; (sala Studio) : Cafeneaua came
leonilor — 20. 0 Teatrul Mic : Ierta
rea — 20. 0 Teatrul Glulești : Cursa 
de șoareci — 19,30 ; 0 Teatrul evreiesc 
de stat : întîlnire pe culmi — 20. Stu
dioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R.
— 19,30. 0 Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Tănase revue —
19.30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30. 0 Circul de 
stat : Selecțiuni de primăvară — 19.30.

VINERI 2 MAI 1969

0 Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român) : Concert 
simfonic — 20. 0 Opera Română :
Faust — 19,30. 0 Teatrul de 
Operetă : Secretul lui Marco Polo
— 19,30. 0 Teatrul Național „I. L.
Caragiale" (sala Comedia) : Topaze —
10 ; Oameni și șoareci — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 10 ; Castllia- 
na — 15. Cine ești tu 7 — 19,30. 0 Tea
trul de Comedie : Opinia publică —
10.30 ; 20. 0 Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandră" (sala din bd. Schitu Măgu
reanu) : D-ale carnavalului — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Kean — 
20. 0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Vijelie in crengile de 
sassafras — 10 ; Frumoasa dumi
nică de septembrie — 15,30 ; La
ciorba de potroace — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Femei singure — 10.30 ; Cînd luna 
e albastră — 16 ; Fedra — 20. o Tea
trul Mic : Prețul — 20. 0 Teatrul Giu- 
leștl : Visul unei nopți de iarnă —
19,30. '0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea ? — 
20. 0 Teatrul evreiesc de stat ; Dibuk — 
20. 0 Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Tănase revue —
11 ; 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr.
174) : Femei, femei, femei — 19,30.
0 circul de stat : Selecțiuni de primă
vară — 16 ; 19,30. 

parațiilor, modernizărilor. Asta- în
seamnă că, practic, noi sîntem într-o 
veșnică vecinătate cu constructorul. 
Planul de investiții e destul de mare. 
Noi lucrăm adesea „strecurîndu-ne 
pe alături". De ‘obicei ne înțelegem 
bine cu constructorul, și ne-am făcut 
un punct de cinste în a nu lăsa să 
sufere sarcinile noastre de plan din 
cauza altora. Niște utilaje impor
tante ne-au fost aduse o dată cu în
tîrziere. Ne-am bătut și am scos-o 
totuși la capăt cu planul.

Asta nu înseamnă că trebuie ca 
prin munca ta "să maschezi lipsurile 
altuia, să ajungi la iertări reciproce, 
din care să iasă în pagubă interesul 
general. Dimpotrivă, cel puțin în ce 
mă privește, caut să nu iert pe ni
meni ; în ședințele comitetului de di
recție am sesizat o serie de neajun
suri privind apa sub presiune sau 
aerul, dar am căutat ca aceste nea
junsuri să nu știrbească totuși răs
punderea noastră proprie pentru 
plan»

Acest spirit s-a „construit" la noi 
de-a lungul anilor, datorită muncii 
educative a partidului. Colectivul 
secției noastre și-a luat o serie 
de angajamente, în cadrul celor 
generale ale uzinei. Cred că și 
în această privință se face sim
țit spiritul de răspundere personală 
și colectivă. A vorbi mult și a face 
puțin e o apucătură de care parti
dul nostru comunist ne-a învățat să 
ne ferim. Noi ne-am luat angaja
mente concrete de a da țevi peste 
plan și ne-am ținut de ele.

Partidul a pus în mîinile noastre 
o armă extrem de'.importantă : con
ducerea colectivă. Noi, cei din comi
tetele de direcție — judec după cele 
ce cunosc din comitetul uzinei noas
tre — am înțeles că .aceasta este o 
răspundere comunistă efectivă. Nu e 
de conceput să stăm ca niște mane
chine, indiferenți și pasivi, lăsînd 
răspunderile să apese doar pe cîțiva 
umeri. Ne spunem cuvîntul la rezol
varea problemelor de bază ale între
prinderii, contribuim să fie scoasă 
la iveală soluția optimă, ne simțim 
toți răspunzători pentru traducerea 
ei in faptă.

într-un cuvînt, de la mine și tova
rășii mei muncitori, pînă la persona
lul ingineresc și de conducere, există 
— și trebuie consolidat — spiritul 
răspunderii intransigente, în primul 
rînd pentru activitatea proprie a ta, 
pentru îndatorirea ta de serviciu, 
clar precizată, clar delimitată ; apoi 
răspunderea de comunist, de om al 
socialismului, pentru ansamblul acti
vității în care te încadrezi.

Nu iubim fataliștii și indiferenții, 
cei care dau din umeri. Socotim că 
pentru fericirea noastră, a familiei 
noastre, pentru prosperitatea și pu
terea patriei noastre, a întregului po
por, avem o răspundere directă, per
sonală, fiecare dintre noi. E o idee 
pe care a expus-o adesea în cuvîn- 
tările sale secretarul general al C.C. 
al partidului, tovarășul Njcolae 
Ceaușescu,.o idee la înălțimea căreia. 
ne.i'Străduim să. activăm practic în ■ 
munca noastră de zi cu zi. Ca o con
cretizare a ei este faptul că, pînă la 
1 Mai, colectivul uzinei „Republica" 
a dat Peste plan 650 tone țevi.

ȘTIRI SPORTIVE
• TENIS — Terenul Progresul din 

Capitală va găzdui în zilele de 2, 3 
și 4 mai întîlnirea internațională a- 
micală de tenis dintre reprezentativele 
Ungariei și României. Vineri 2 mai 
și duminică 4 mai întrecerile vor în
cepe. la ora 14,'30, iar sîmbătă 3 mai, 
la ora 15,00. Oaspeții vor deplasa la 
București pe Gulyâs, Szoke, Bârâny 
și Machan. Echipa României cuprinde 
pe Ilie Năstase, Petre Mărmureanu, 
Sever Dron și Ion Sântei.

o CICLISM — în turul ciclist al 
Belgiei (amatori), după trei etape con
duce sportivul belgian Van Roos- 
broeck, urmat de compatriotul său 
Verstraeten — la 15 secunde și olan
dezul Den Hartog — la 23 secunde. 
Cicliștii români Moldoveanu, David 
Egyed și Ardeleanu sînt situați în 
pgrtea a doua a clasamentului la 2’27“ 
de lider. Ziegler are o întîrziere de 
2’56”, iar Puterici de 14’36”.

Pe echipe, conduce clubul belgian 
Velo Club Heist. Formația României 
este situată pe locul 15 la 6’41”.

Etapa a 3-a Arendonk — Berlare 
(158 km) a revenit lui Roosbroeck cro
nometrat du timpul de 3h44’10”. Ci
cliștii români au sosit cu grosul plu
tonului la 1’29”. Anul acesta în Turul 
Belgiei au luat startul 146 concurenți.

• FOTBAL — Selecționata Elveției 
a suferit o neașteptată înfrîngere cu 
scorul de 1—6 (0—3) în meciul de 
verificare susținut la Basel cu forma
ția vest-germană Borussia Moenchen
gladbach. După cum scrie comenta
torul Agenției Sport Informazioji Zu
rich „în acest meci, echipa Elveției a 
prestat un joc nesatisfăcător. Portarul 
Prosperi a fost neinspirat, iar apără
torii Michaud și Baumgartner au co
mis numeroase greșeli. în general, li
nia de apărare a gazdelor a fost ușor 
de trecut. Linia de atac, cu Quentin 
și Kuhn în zi slabă, nu a constituit 
nici un moment un pericol real pentru 
echipa vest-germană".

• VOLEI. — în primul meci al 
semifinalelor „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei (feminin), echipa 
TSKA Moscova a învins cu 3—1 
(15—11, 8—15, 15—11, 15—6) for
mația Slavia Bratislava. Returul va 
avea loc la Bratislava.

Numărul viitor 

al ziarului 

va apărea sîmbătă, 

3 mai 1969

CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI

Sosirea unor delegații
La invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, în acest an vor participa 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai în Ca
pitală, o serie de delegați^ ale unor 
centrale sindicale de peste hotare.

Pînă în prezent au sosit delegații 
din : R. P. Albania, condusă de Kris- 
taq Jole, membru al Consiliului Cen
tral al Uniunii Profesionale ; R. P. 
Bulgaria, condusă de Krum Mihai
lov, șeful Direcției odihnă și sana
torii a Consiliului Central al Sin
dicatelor ; R. S. Cehoslovacă, con
dusă de Vladislav Hudec, membru 
al Consiliului Central al Sindicate
lor cehe ; R. P. D. Coreeană, con
dusă din Iun Sie, vicepreședinte al 
Sindicatului muncitorilor din metal 
și construcții de mașini ; R. D. Ger
mană, condusă de Harry Weber, 
membru al conducerii centrale a 
F.D.G.B. ; R. P. Polonă, condusă de 
Tadeusz Lipski, redactor șef la „Glos 
Pracy", ziarul sindicatelor ; U.R.S.S., 
condusă de F. I. Glebov, președinte
le Consiliului regional al sindicate
lor din Minsk ; R. P. Ungară, con
dusă de Nagy Lăszlo, secretar al 
sindicatului comerț finanțe și in
dustria hotelieră ; R. D. Vietnam, 
condusă de Luu Thi Doan, membru 
al Comitetului Executiv al Federa
ției sindicatelor din Vietnam ; Re
publica Arabă Unită, condusă de 
Mokktar Hassan Aly, membru în 
Comitetul Executiv al Federației 
Muncii; Chile, condusă de Ramon 
Fernandez Galvez, secretar cu pro
bleme organizatorice în Consiliul 
Director Național al Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii; Dahomey, con
dusă de Djossouvi Paul, secretar 
administrativ al Uniunii Generale a 
Sindicatelor ; Ecuador, condusă de 
Cesar I. Espinoza, membru al Co
mitetului Executiv al Centralei Oa
menilor Muncii; Franța, formată 
din HuBert Dreux, secretar al sin
dicatului feroviarilor, delegat al

Plecarea peste hotare a unor delegații 
ale Consiliului Central al U. G. S. R.

Răspunzînd invitației unor centrale 
sindicale naționale, au plecat peste 
hotare, pentru a lua parte la sărbăto
rirea zilei de 1 Mai, delegații ale 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, con
duse de tovarășii Dumitru Apostol, 
șef adjunct la secția organizatorică a 
Consiliului Central al U.G.S.R. — în 
R. P. Albania ; Gheorghe Mărășoiu, 
secretar al Comitetului Uniunii sindi
catelor din unitățile sanitare — în 
R.A.U.; Constantin Drăgulescu, pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din învățămînt și cultură — 
în R. P. Bulgaria ; Ion Nedelcu, 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Dîmbovița — în R. S. 
Cehoslovacă; Mihai Arcan, preșe
dintele Consiliului județean- al sindi
catelor Caraș-Severin — în R. D.

între 27—30 aprilie, o delegație e- 
conomică a Republicii Senegal a vi
zitat România. Cu această ocazie, 
au avut loc la Ministerul Comerțu
lui Exterior tratative,, urmate de 
semnarea unui acord comercial 
între cele două țări. De asemenea, 
au avut loc discuții la întreprin
deri românești de comerț exterior.

★

Teatrul muzical „Ștefan Make- 
donski" din Sofia, care a prezentat 
în fata publicului bucurestean șase 
spectacole cu lucrări din repertoriul 
original șf. universal, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala. Gazda 
acestor spectacole. Teatrul de Ope

Cooperativele agricole din județul Ilfov 
au terminat semănatul porumbului

In seara zilei de 29 aprilie, coo
perativele agricole din județul Ilfov 
au terminat însămînțatul porumbului 
pe o suprafață de 148 520 de hectare, 
cu excepția terenurilor care au încă 
exces de umiditate, urmînd a fi se
mănate pe măsură ce se vor zvînta. 
Este meritul mecanizatorilor, al ță
ranilor cooperatori și al specialiști
lor din județ care au folosit la ma
ximum, în fiecare oră bună de lucru,

IN ANUL XXV
(Urmare din pag. I)

timp, o contribuție la întărirea soli
darității internaționale a tuturor ce
lor ce muncesc, la întărirea frontului 
antiimperialist, Ia izbinda socialis
mului pe plan mondial. Spiritul in
ternaționalist, solidaritatea frățească 
cu toți cei ce luptă împotriva ex
ploatării și înrobirii au la noi vechi 
tradiții, sînt asemenea unor seve vii 
care au crescut o dată cu trunchiul 
din ce în ce mai puternic al mișcării 
revoluționare. Ele se manifestă astăzi 
plenar, într-o țară socialistă funciar- 
mente solidară cu toate forțele păcii 
și ale socialismului, cu toți cei ce 
muncesc în lumea întreagă, cu toți 
cei ce luptă pe baricadele progresu
lui social, ale libertății și democra
ției, împotriva imperialismului.

Sînt mari și puternice aceste forțe, 
sînt mari, puternice și în creștere. 
Ele dau nota caracteristică domi
nantă a vieții internaționale de azi, 
iși pun tot mai apăsat pecetea pe 
cursul evoluției social-politice actua
le, influențează într-o tot mai mare 
măsură destinele omenirii în mersul 
ei ascendent, deși nu lipsit de 
dificultăți și jertfe, spre triumful 
păcii și al socialismului. în această 
luptă împotriva a tot ceea ce este 
perimat și condamnat să părăsească 
scena istoriei, principala forță des
chizătoare de noi drumuri o consti
tuie țările socialiste, sistemul socia
list mondial. Legături trainice, o so
lidaritate frățească, clădită pe teme
lia marxism-Ieninismului, stau la 
baza relațiilor noastre cu toate țările 
în care socialismul a învins.

Departamentului Val d’Oise (Force 
Ouvriere) și Warcholak Michel, 
membru al Comisiei administrative 
C.G.T., secretar general al Federa
ției lucrătorilor publici din Franța ; 
Italia, condusă de Giorgio Vale- 
riano, secretar al Camerei de mun
că din Ancona ; Japonia, condusă 
de Ichiro Yamaguchi, președintele 
Comitetului' Executiv al sindicatelor 
japoneze pentru construcția de lo
cuințe ; Maroc, condusă de Kar- 
mouni Mohamed, responsabil al 
Uniunii locale — Oujda a Uniunii 
Marocane a Muncii ; Siria, condusă 
de Abdul Wahab Roumeh, președin
tele Consiliului sindicatelor din re
giunea Hasaka ; Venezuela, condusă 
de Antonio Silano Moreno, secreta
rul Uniunii sindicatelor din metalur
gie și construcții de mașini ; Voita 
Superioară, condusă de B6r6 Mi
chel, secretar administrativ al Uni
unii sindicatelor din Volta Superi
oară.

Au mai sosit Edwin Chleboun, se
cretar al Federației Sindicale Mon
diale, și Ibrahim Saad El Dine, din. 
partea Confederației internaționale 
a sindicatelor arabe.

De asemenea, vor participa Ia săr
bătorirea zilei de 1 Mai delegația 
Confederației sindicatelor din Fin
landa — S.A.K. — condusă de Arvo 
Hautala, al doilea președinte al 
Confederației, și delegația Uniunii 
minerilor din regiunea Scoția (Ma
rea Britanie), condusă de William 
Mc Lean, vicepreședinte al Uniunii, 
care, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., se află în vizită în 
țara noastră, precum și două gru
puri de muncitori feroviari și acti
viști sindicali din Italia.

Și-âu mai anunțat sosirea delegații 
ale sindicatelor din Camerun, Ma
dagascar, R. P. Mongolă, Niger si 
Tunisia.

(Agerpres)

Germană ; Ilie Frunză, adjunct al șe
fului secției relații internaționale a 
Consiliului Central al U.G.S.R. — în 
Maroc ; Aurică Marchidan, președin
tele Consiliului municipal al sindica
telor din sectorul I-București — în 
R. P. Mongolă ; Iosif Burjan, preșe
dintele Consiliului județean al sin
dicatelor Harghita — în R. P. Polonă; 
Ion Spătaru, adjunct al șefului sec
ției treburilor a Consiliului Central 
al U.G.S.R. — în Siria ; Ana Țuică, 
membră supleantă â Comitetului exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., șefa comisiei de femei — 
în R. P. Ungară ; Alexandru Ion, 
membru al Comitetului executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Consiliului județean al sin
dicatelor Ploiești — în U.R.S.S.
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' în aceste zile, în Anglia se 
înregistrează o rar întâlnită 

( amploare a frământărilor , din 
' mișcarea sindicală. Se extinde 
valul nemulțumirilor față de 

i politica laburistă a prețurilor 
) și veniturilor, și de regimul de 
\ austeritate. Un factor agravant 
î al acestei stări de spirit îl 
? constituie noul proiect laburist 
' de reformă sindicală apărut 
l sub forma unei „cărți albe" 
i servind, de prolog unor măsuri 
' legislative anti-muncitorești 
Lcare urmează să restrângă 
l dreptul la grevă și să introducă 
’ penalități în acest sens. Ca ur- 
1 mare, se semnalează contro- 
t versele și încordarea atmosfe- 
? rei atît în grupul parlamentar l 
' laburist, cît și în sindicate, în ■ 
l timp ce liderii laburiști promo-

Sub lozinca „Soldați americani pentru pace", la San-Francisco (S.U.A.) a- 
proximativ 10 000 de persoane, pfintre care multi militari, au manifestat 

pentru încetarea războiului din Vietnam.

_____ t
1 tort ai „Cărții albe" se situează i) 
’ pe poziții de confruntare di-

I
rectă cu masele largi munci- 

i toare.
’ De’ De la rezistența pasivă, 
I membrii de rînd ai sindicate- . 
t lor au trecut la acțiuni corn- ț 
J bative, exercitând presiuni e- 1 
l nergice asupra liderilor din 
\ fruntea Trade Vnionurilor.

■Jl Sub aceste presiuni continue, 
l consiliul T.U.C., rămas în urma 
i inițiativelor venite din par- 
I tea sindicatelor, s-a văzut ne- 

. 4 voit să dea curs cererii de 
i a se convoca, un congres ex- 
I traordinar al .siâidi/șgțejxir bri- 

tanice, care va avea, loc la 
Croydon, la 5 iunie, cu parti- 

’ ciparea a 1 600 delegați din 
\ partea a 56 organizații sindi- 
t cale. Se așteaptă o amplă îm- 
, potrivire față de manevra u-
> nor membri ai conducerii 
l T.U.C. care intenționează să 
< anihileze rezistența adversari- 
1 lor „Cărții albe".
\ Aceste tentative de calmare 
L a spiritelor, ca și

T.U.C. de a chema la v
1 generală de o zi se lovesc insă 
k de o largă ofensivă pornită din 
? rîndurile a sute de organizații
> sindicale diferite din uzine, 

fabrici, porturi— la scara in-
i tregii țări. In numeroase a- 
‘ dunări și mitinguri muncitorii 

au votat rezoluții și moțiuni

CORESPONDENȚA 
DE LA LIVIU RODESCU

refuzul 
o grevă

I

I
*

*
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La Haga a luat sfîrșit 
conferința primilor miniștri 
ai țărilor membre ale Bene- 
lUXlllui — Belgia, Olanda și Lu
xemburgul. Timp de două zile au fost 
dezbătute probleme referitoare la coor® 
donarea politicii celor trei țări în do
meniul economic, financiar și social. 
Participanții au ajuns la o înțelegere 
de principiu privind termenul de în
lăturare a barierelor vamale dintre ță
rile membre, hotărîndu-se ca această 
măsură să intre în vigoare la 1 iulie 
1971, în loc de 1 noiembrie 1970, cum 
se proiectase inițial.

Lucrările ședinței Consi
liului Suprem al Uniunii 
Populare Agrare din Bulga
ria au luat sfîrșit la Sofia. La șe- 
djțița de închidere a luat cuvîntul 
Todor Jivkov, prim-secretar al CIC. 
al P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al*  R. P. Bulgaria.

La Paris au avut Ioc con
vorbiri franco-ungare în ,e- 
gătură cu dezvoltarea comerțului re
ciproc — anunță agenția M.T.I. A fost 
stabilită creșterea contingentului și

IRLANDA DE NORD

ț CLlL UUIAIA 7 ȘL 7/KJ DUz/oț ,
i prin care au hotărît să încete- ț 
’ ze lucrul în ziua de 1 mai în l 
) semn de protest împotriva pro- ? 
I iectatei legislații anti-sindica- l 
, le. Mari centre industriale și

DESEMNAT

AU FOST ANUNȚAȚI 
PRIMII CANDIDAȚI

IA FUNCJIA DE PREȘEDINTE 
AL ȚĂRII

PARIS 30 (Agerpres). — Biroul 
Executiv al Partidului majorității 
guvernamentale, U.D.R., reunit 
marți sdara la Paris, a aprobat 
candidatura fostului prim-ministru 
Georges Pompidou la alegerile pre
zidențiale. La discuții a luat parte 
și primul ministru al Franței, 
Couve de Murville.

Comitetul director al Partidului 
socialist S.F.I.O. l-a desemnat, la 
rîndul său, pe Gaston Defferre, 
candidat la alegerile prezidențiale 
din Franța. în fapt este vorba de 
desemnarea candidatului pe care 
Partidul^ socialist S.F.I.O. îl 
supune aprobării instanțelor de

cantităților de mărfuri exportate de 
Ungaria în Franța, precum și crește
rea exportului francez în Ungaria. A 
fost, de asemenea, realizată înțelege
rea ca după expirarea acordului co
mercial pe termen lung dintre cele 
două țări (la 31 decembrie 1969) să 
înceapă tratative cu privire la înche
ierea unui nou acord.

ganizare a viitorului mare partid 
socialist (de un an de zile au loc 
tratative între diferite grupări po
litice franceze de stînga privind 
gruparea lor într-un nou partid 
politic).

Pe de altă parte, Guy Mollet, 
secretar general al Partidului so
cialist S.F.I.O., a declarat că parti
dul său nu va participa la reuniu
nea propusă de Convenția cluburi
lor republicane pentru a discuta 
problema unei candidaturi comu
ne a partidelor de stînga la alege
rile prezidențiale.

Convenția cluburilor republica
ne, care regrupează cluburi politi
ce de stînga, a adresat mai multor 
partide și organizații o invitație de 
a dezbate în comun o eventuală 
candidatură unică.

Pentru perioada cînd Alain Po- 
her deține funcția de președinte 
interimar al Republicii, Biroul Se
natului francez l-a desemnat pe 
Andre Meric, vicepreședinte al 
Camerei Superioare a Parlamentu
lui, în funcția de președinte provi
zoriu al Senatului.

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Mirko Tepavac, și 
ambasadorul britanic la Belgrad, Te
rence Garvey, au semnat un acord 
privind desființarea vizelor între cele 
două țări.

Cu tema „Turismul în 
România", 'a Ambasada Republicii 
Șqciajișțft .România din Copenhaga a 
avut loc o conferință de presă. Primul 
secretar al ambasadei, M. Iliescu, a 
făcut o scurtă expunere cu privire la 
posibilitățile oferite turiștilor străini de 
a .vizita țara noastră. La această ma
nifestare au participat Viggo Kamp- 
mann, fost prim-ministru, președinți ai 
unor asociații de turism din Dane
marca, membri în conducerea Comite
tului de turism danez, ziariști.

Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
l-a primit pe Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al U.R.S.S. 
Au fost discutate probleme referitoare 
la relațiile economice și comerciale 
dintre cele două țări.

împlinirea a 30 de ani 
de Ia primul zbor fără esca
lă Moscova - S.U.A. Peste 
Oceanul Atlantic a fost celebrată la 
Moscova prin organizarea unei reu
niuni. După cum a arătat pilotul 
avionului sovietic care efectuase acest 
zbor inaugural, cei 8 000 km dintre 
Moscova și S.U.A. au fost parcurși 
în 22 ore și 56 minute. Acum, avio
nul sovietic „IL-62" efectuează cursa 
Moscova — New York în 11 ore.

Al IV-lea simpozion in- 
terngțipnal de zootehnie, 
organizat de „Societatea italiană 
pentru progresul zootehniei" a avut 
loc la Milano. Au participat specia
liști din 38' de țări. Din România 
au luat parte la lucrări prof. univ. dr. 
docent C. Băicoianu, de la facultatea 
de zootehnie a Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" din București, și prof, 
univ. E. Roșu, de la facultatea de 
zootehnie a Institutului agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad" din Iași.

★

Confederația Generală a Muncii 
din Franța a dat publicității un 
comunicat în care arată că ținînd 
cont de actuala situație care s-a 
creat în Franța, după referendu
mul de la 27 aprilie, a hotărît să 
anuleze manifestațiile pentru ziua 
de 1 Mai la Paris. Această decizie, 
se spune în comunicat, a fost luată 
pentru a nu da posibilitate ele
mentelor extremiste să se folo
sească de sărbătorirea zilei de 
1 Mai pentru a se deda la provo
cări. •

OSLO

reprezentanților 
partidelor comuniste 
din țările nordice

Un amendament Ia Constituția Statelor Unite,care Pre* 
vede alegerea președintelui țării prin scrutin direct, a fost aprobat marți de 
Comisia juridică a Camerei Reprezentanților cu 28 de voturi pentru și 6 împotrivă. 
Se stipulează totuși că acest amendament nu va intra în vigoare decît la un 
an de la data ratificării sale. Amendamentul prevede că pentru alegerea unui 
candidat la președinție vor fi necesare 40 la sută din voturile exprimate.

, ie. man centre mausiriuie și 
! regiuni întregi sînt cuprinse 

în această campanie.
Sub lozinca generală: „în

cetați lucrul și demonstrați’’ 
și-au anunțat participarea la 
greva de protest numeroase 
organizații sindicale din in
dustria construcțiilor de ma
șini, din metalurgie, tipografii, 
din construcții) din docurile 
marilor porturi. In cadrul u- 

l nei adunări „neoficiale", orga- 
i nizația din regiunea Londrei 
l a puternicului sindicat al mun- 

citorilor necalificați și din 
i transporturi a lansat membri- 
’ lor săi un apel la grevă ge- 
ț nerală, principalul vorbitor 
î fiind vicepreședintele sindica- 
) tulul, Bill Johns, care este și 
) membru al consiliului general 
l al T.U.C. Intr-un manifest al 
, acestei organizații se arată că ' 
’ scopul acțiunii este „de a a- 
ț rata T.U.C. și guvernului că 
i opoziția noastră este de sută, . 
î la sută împotriva legislației ț 
ț anti-sindicale". Intr-o broșură i 
i publicată de sindicatul central > 

al tipografilor din Londra, a ț 
1 căror grevă de 1 mai amenința ' 
l apariția marilor cotidiene din 
i Fleet Street, se arată : „Noi 
' cerem: jos mîinile de pe sin- 
ț dicate, încetați exportul de 
i capital, micșorați profiturile și 
' nu salariile, reduceți bugetul 
\ militar". In portul Londrei se 
i așteaptă ca greva muncitori- 
’ lor din docuri, de pe remor- 
ț chere, șalupe și bărci de trans
it port să paralizeze aproape to- ; 
? tal activitatea portuară. In ace- \ 
1 lași timp, în diferite puncte ale 

■ țării au fost programate mari 
i mitinguri, marșuri și dem'on- 
’ strații de masă ale oamenilor 
ț muncii în cadrul cărora ur- 
i mează să ia cuvîntul și depu- 

tați laburiști de stînga.
1 întreaga, mișcare de protest, 
l desfășurată sub semnul unită- 
, ții și solidarității muncitorești, 
1 marchează accentuarea proce- 
i sului de îndepărtare a masei 
! sindicatelor de liderii laburiști 
' și sindicali de dreapta.

*
I
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BELFAST 30 (Agerpres), — Joi, 
cei 50 de membri ai fracțiunii parla
mentare a Partidului unionist urmează 
să-l desemneze pe noul prim-ministru 
al Irlandei de Nord. înainte de aceas
ta însă, Comitetul de conducere al Par
tidului unionist de guvernămînt ur
mează să desemneze doi candidați la 
funcția de lider al partidului, post ră
mas liber prin demisia căpitanului Te
rence O’Neill. în cercurile politice din 
Belfast se avansează deja numele ce
lor doi candidați. Este vorba de James 
Chichester-Clark și Brian Faulkner, 
ambij membri ai aripii de dreapta a 
Partidului unionist și foști miniștri în 
actualul guvern. Faulkner a demisionat 
în luna ianuarie din postul de vice- 
prim-ministru. William Craig, fost mi
nistru de interne, care a fost înlăturat 
anul trecut din guvern de către O’Neill 
pentru duritatea lui împotriva demon
stranților care revendicau drepturi ci
vile, a declarat că sprijină candidatura 
lui Faulkner și că „în anumite circum
stanțe" ar accepta să preia din nou 
postul de ministru de interne într-un 
guvern prezidat de Faulkner. în le
gătură cu intenția exprimată de Craig, 
de a redeveni ministru de interne, un 
grup de 13 membri ai opoziției din 
parlament au dat publicității o decla
rație în care se menționează că in
cluderea în viitorul guvern a lui Craig 
este total inacceptabilă atît pentru 
opoziție, cît și pentru marea majo
ritate, a populației nord-irlandeze.

Făcînd o trecere în revistă a su
pozițiilor avansate de o serie de ob
servatori din Belfast, agenția France 
Presse subliniază Că este pentru prima 
oară în istoria Irlandei- de Nord cînd 
grupul parlamentar unionist va trebui 
să aleagă prin vot pe liderul partidu
lui. Pînă în prezent, liderul partidu
lui, care își asuma automat și funcția 
de prim-ministru, era desemnat de că
tre predecesorul său. Alegerea de joi 
— apreciază agenția citată — con
sacră sciziunea Partidului unionist în 
fața revendicărilor unei opoziții mino
ritare, dar. unită în ce privește exigen
tele sale. , ’ .

General-locotenent Ana
toli Kadomțev, comandantul a- 
viației apărării antiaeriene a U.R.S.S., 
și-a pierdut viața în timpul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, anunță agenția 
TASS.

Dragon III. La baza spațială 
franceză de la Kourou (Guyana fran
ceză) a fost lansată o sondă spațială 
de tip „Dragon III". Ea a atins o 
altitudine de 460 de kilometri.

Comandantul suprem al 
forțelor militare N.A.T.O. 
din Europa, generalul Lemnitzer, 
a efectuat o vizită de o zi în capi
tala Canadei. La Ottawa, Lemnitzer 
a avut convorbiri cu primul ministru 
canadian, Pierre Elliott Trudeau, cu 
care prilej a fost abordat planul gu
vernului canadian de a reduce forțele 
sale militare din Europa occidentală.

tehnico-științifică și cooperarea din
tre Republica Socialistă Cehoslovacă 
și Republica Socialistă România să 
se dezvolte cu succes în anii viitori, 
în interesul ambelor țări și al siste
mului mondial socialist.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Pățan. Salutînd prezenta delegației 
guvernamentale a R. S. Cehoslovace, 
condusă de Vaclav Vales, vicepre
ședinte al Guvernului Federal, și a 
celorlalți oaspeți cehoslovaci, vorbi- 

- torul a spus : Manifestarea ce o găz
duim în aceste zile răspunde unui 
interes reciproc pentru mai buna cu
noaștere a producției industriale a 
celor două țări. în scopul stimulării 
permanente a creșterii schimburilor 
comerciale bilaterale, al colaborării 
economice și cooperării tehnico-știin- 
țifice. în același cadru are loc și 
participarea an de an a întreprinde
rilor românești de comerț exterior la 
Tîrgul internațional de la Brno. Or
ganizarea unor astfel de manifestări 
se înscrie în cursul ascendent al re
lațiilor economice reciproce, relații 
tradiționale, care au cunoscut în anii 
socialismului o puternică evoluție. 
Ele sînt clădite pe stimă și conside
rație reciprocă, pe deplină egalitate, 
independență și suveranitate națio
nală, pe neamestec în treburile in
terne, pe internaționalismul socia
list.

Amintind faptul că țara noastră 
dezvoltă o largă cooperare economi
că cu toate țările socialiste, acționea
ză pentru adîncirea cooperării dihțre 
aceste țări, tovarășul Ion Pățan, a 
relevat că România se pronunță pen
tru continua perfecționare a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
pentru dezvoltarea legăturilor econo
mice reciproc avantajoase ale țări
lor membre ale C.A.E.R. cu celelalte 
țări socialiste, precum și cu alte țări 
ale lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială. în acest cadru — a spus 
el — dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Cehoslovacia și-a găsit 
.expresie în intensificarea an de an 
a colaborării în toate domeniile, la 
extinderea cooperării economice și 
tehnico-științifice, în sporirea schim
burilor comerciale și culturale, 'co
respunzător intereselor popoarelor 
român și cehoslovac, ce ywuc- 
ției socialismului în țânle,/' .Atre, 
ale întăririi sistemului soc, , ^>t.

După ce s-a referit la prevederile 
Programului de dezvoltare a colabo
rării economice și de diversificare a 
schimburilor de mărfuri pe perioada 
1966—1970, dintre' România și Ceho
slovacia, vorbitorul a spus : Organi
zarea expoziției industriale ceho
slovace la București, ca și a confe
rințelor tehnice și demonstrațiilor ce 
o vor însoți, se vor înscrie ca o 
contribuție pozitivă, în deplin acord 
cu dorința guvernelor noastre,. ■ de 
valorificare a celor mai ..variate căi 
pentru adîncirea cunoașterii și co
laborării reciproce. In fiecare expo
nat prezentat sîntem convinși că 
vizitatorii expoziției vor desluși ta
lentul și hărnicia poporului frate 
cehoslovac, mesajul de prietenie pe 
care acesta ni-1 transmite.

★
Cei prezenți au vizitat apoi expo

ziția. Pe o suprafață de 5 400 mp, 
22 de întreprinderi de comerț exte
rior cehoslovace prezintă z pr< mse 
din majoritatea ramurilor indu .xiale 
ale acestei țări. într-o gamă variată 
sînt expuse, de la mașini pentru in
dustria grafică, utilaje energetice, 
aparate de măsură și control, mijloa
ce de transport, mașini-unelte, insta
lații de telecomunicații, pînă la 
obiecte de artizanat, porțelanuri, țe
sături, textile,, bijuterii și articole de 
sticlă.

Miercuri dimineața, în pavilionul 
B din Parcul Herăstrău din Ca
pitală, s-a deschis Expoziția indus
trială cehoslovacă.

La inaugurare au luat parte Ion 
Pătan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, miniștri și membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice. conducători de instituții cen
trale si întreprinderi de stat pen
tru comerțul exterior, oameni de 
stiintă si cultură, specialiști din 
mari uzine bucureșțene. ziariști.

Au participat Vaclăv Vales, vice
președinte al Guvernului Federal al 
Cehoslovaciei, si Karel Kurka, am
basadorul Cehoslovaciei 
rești.

Au luat parte șefi ai 
siuni diplomatice si. alti 
corpului diplomatic.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste Cehoslova
ce și Republicii Socialiste Româ
nia, Alfred Lenard, directorul ex
poziției, a rostit cuvîntul de des
chidere.

In continuare, a luat cuvîntul 
Vaclav Vales, care a spus, printre 
altele : Colaborarea economică din
tre Cehoslovacia si România are o 
tradiție îndelungată și ocupă un 
loc important în relațiile economice 
externe ale celor două țări. Am
bele noastre state dezvoltă relații 
de prietenie si colaborare multila
terală în domeniul economic, la fel 
ca si- în celelalte domenii, in con
formitate cu principiile internațio
nalismului socialist, suveranității si 
independentei, egalității, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc si întrajutorării to
vărășești. Voința de a dezvolta si 
a adinei relațiile noastre reciproce 
pe această bază și de a sprijini co
laborarea în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, precum și 
colaborarea cu celelalte state socia
liste, constituie, de asemenea, ideea 
fundamentală a Tratatului de priete
nie, colaborare' și ajutor reciproc 
între Republica Socialistă Ceho
slovacă si Republica Socialistă 
România. încheiat la Praga la 16 
august 1968.

în același timp, ambele noastre țări 
sînt interesate în dezvoltarea unor 
relații economice reciproc avanta
joase și cu celelalte state ale .lumii, 
indiferent "de orînduirea lor socială. 
Trăsătura caracteristică a relațiilor 
economice reciproce cehoslovaco-ro- 
mâne o constituie faptul că ele se 

' dezvoltă permanent și se îmbogățesc 
prin forme și domenii noi, în concor
dantă cu dezvoltarea potențialului e- 
conomic al celor două țări.

Vicepreședintele Guvernului Fede
ral al Cehoslovaciei a trecut apoi în 
revistă unele aspecte ale relațiilor 
dintre Cehoslovacia și România, în 
domeniul schimbului de mărfuri și al 
transportului de energie electrică. 
Oaspetele â relevat, totodată, fruc
tuoasa colaborare pe tărîmul științei 
și tehnicii, suhlinîind condițiile favo
rabile de dezvoltare a colaborării pe 
mai departe. Constat cu satisfacție — 
a arătat el — că colaborarea econo
mică a țărilor noastre caută con
tinuu căi noi. Dezvoltarea economii
lor naționale ale țărilor noastre adu
ce noi și noi impulsuri în această 
direcție. Acest lucru este reflectat in 
extinderea cooperării în domeniul 
producției industriale, în dezvolta
rea colaborării în domeniul construc
țiilor. turismului și în alte domenii.

Sînt convins, a spus în încheiere 
tovarășul Vaclav Vales, că și coor
donarea planului pentru perioada 
1971—1975, care se desfășoară in 
cursul acestui an, va crea premise 
pentru ca colaborarea economică și

OSLO 30 (Agerpres). — La 
Oslo a luat sfîrșit întîlnirea re
prezentanților partidelor comunis
te din Danemarca, Finlanda, Nor
vegia și Partidului de stînga — 
comuniștii din Suedia. La întîl- 
nire a avut loc un schimb de in
formații cu privire lă situația din 
mișcarea muncitorească 
nordice și cu privire la 
partidelor comuniste.

Au fost discutate în 
me probleme legate de dezvoltarea 
colaborării țărilor nordice, apăru
te în special în legătură cu pla
nul „Nordec".

Participanții și-au exprimat nă
zuința comună de a contribui la 
colaborarea reciproc avantajoasă a 
țărilor nordice. Partidele comunis
te au subliniat dorința lor comu
nă de a împiedica orice încercări 
de atragere a țărilor nordice în 
Piața comună. Partidele comuniste 
au chemat guvernele țărilor nor
dice să sprijine imediat și fără 
echivoc propunerea cu privire la 

pentru

din țările 
activitatea

amănunți-

(Agerpres)

Contacte diplomatice

lansare de 
a început 

inversă"

convocarea Conferinței 
securitatea europeană.

La poligonul de 
la Cape Kennedy 
marți „numărătoarea 
pentru vehiculul spațial
pollo-10". Intre timp, 
nicienii continuă verificarea a- 
mănuntită a rachetei purtă
toare.

administrativ de coordonare

al filmului. ă.c'7 7::

ROMA

privind Orientul Apropiat

ROMA 30 (Agerpres). — U Thant, 
secretarul general al O.N.U., a prezi
dat la Roma reuniunea Comitetului 
administrativ de coordonare al orga
nismelor O.N.U., care grupează șefii 
organizațiilor și programelor Națiuni
lor Unite.

Comitetul executiv administrativ de 
coordonare a dat publicității un co
municat în care sînt inserate pregă
tirile pentru cel de-al doilea deceniu 
de dezvoltare organizat de O.N.U. (cu 
începere din 1970). In comunicat se 
arată în continuare că reuniunea a 
studiat în special noile sarcini de coor
donare care au apărut în urma creș
terii numărului de organisme interna
ționale și a lărgirii competențelor lor.

Comunicatul subliniază, printre al
tele, necesitatea folosirii mașinilor 
electronice de calcul rie către orga
nizațiile internaționale și de către ță
rile în curs de dezvoltare.

★

Miercuri la prînz, secretarul ge- 
.neral al O.N.U., U Thant, a sosit 
la Geneva unde va participa joi 
seara la dineul oferit de Asociația 
corespondenților acreditați pe lîngă 
Palatul Națiunilor cu prilejul ani
versării a 20 de ani de activitate a 
acesteia.

Peisajul orașului Budapesta, capitala R. P. Ungare, se amplifică cu noile 
edificii ridicate în cuprinsul său. In fotografie : o imagine din noul cartier 

budapestan — Kelenfold

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Ambasadorii la O.N.U. ai celor pa
tru mari puteri au ținut marți o, 
nouă reuniune consacrată examinării 
căilor unei soluții politice a conflic
tului din Orientul Apropiat, la re
ședința reprezentantului permanent al 
U.R.S.S., Iakov Malik.

După ședință, I. Malik a declarat 
ziariștilor că s-a hotărît crearea ți
nui grup de lucru alcătuit din ad- 
juncții ambasadorilor, care va e- 
xamina mai amănunțit această pro
blemă în perioadele dintre reu
niuni.

S-a stabilit ca următoarea întru
nire a ambasadorilor să aibă loc 
marțea viitoare.

Cairo la începutul săptămînii vii
toare. Ziarul precizează că suveranul 
iordanian îl va infonna pe președin- 

Nasser, de rezultatele 
de el în timpul 
la Washington,

tele R.A.U., 
contactelor stabilite 
vizitelor întreprinse 
Londra și Paris.

agenția MEN a-

CAIRO 30 
egiptean „Al 
la 30 aprilie 
Hussein, este

(Agerpres). — Ziarul 
Ahram" a confirmat 

că regele Iordaniei, 
așteptat să sosească la

Pe de altă parte, 
nunță că președintele Republicii A- 
rabe Siria, Nurredin El Atassi. ur
mează să întreprindă o vizită ofi
cială în R.A.U. în fruntea unei im
portante delegații.

în timpul întrevederilor pe care A- 
tassi le va avea cu șeful statului 
egiptean, Gamal Abdel Nasser, pre- ( 
cizează agenția citată, vor fi exami
nate actuala situație din lumea ara
bă și posibilitățile de cooperare în
tre cele două țări în domeniile po
litic, militar și economic.

Juriul Festivalului internațional
Cannes-1969

CANNES 30 (Ager
pres). — Juriul celui 
de-al 22-lea Festival 
internațional al fil
mului de la Cannes, 
care se va deschide 
săptămâna viitoare, a 
comunicat că pentru 
ediția din acest an a 
festivalului au fost se
lecționate 27 de filme 
de lung metraj și 9 
de scurt metraj. In 
afara acestora, 13 fil-

me vor fi prezentate 
cu prilejul „Săptămâ
nii criticii", iar 97 de 
filme în cadrul „Zile
lor naționale ale ci
nematografiei". S-a 
anunțat, de asemenea, 
că din 
juriului 
vor face parte urmă
toarele personalități: 
Luchino Visconti (I- 
talia) - 
Stanley

componența 
festivalului

președinte ;
Donen. (An-

. glia); Sam Spiegel 
(S.U.A.); Ingrid Thu- 
lin (Suedia); T. Ait- 
natov (U.R.S.S.); V. 
Bulatic (Iugoslavia); 
J. Bovcek (Cehoslova
cia) ; Robert Kanters 
(Franța).

Juriul pentru fil
mele de scurt metraj 
va fi compus din : 
Charles Duvanel (El
veția); Mihnea Gheor
ghiu (România)1 și 
Claude Soule (Franța),
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