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Ziua solidarității 

ce muncesc!

ÎN LUMINA 

ACESTEI
PRIMĂVERI 
SĂRBĂTOREȘTI

Partidul comunist — născut din cele mai nobile tradiții revoluțio
nare, din tradițiile luptei eroice pentru libertate și dreptate, din nă
zuințele fi aspirațiile fierbinți ale poporului român ;

Partidul comunist — călit in focul luptei revoluționare, conducător 
încercat al bătăliilor de clasă Împotriva asupririi sociale ;

Partidul comunist — organizatorul și conducătorul vastei opere de 
odiflcare socialistă a patriei, de clădire a noului destin al României :

Partidul comunist — detașament Încercat al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale ;

Partidul Comunist Român, Inima întregii noastre națiuni, Iș. 
aniversează semicentenarul glorioasei sale existente.

Sub semnul acestei glorioase aniversări sărbătorim, noi, astăzi ziua 
solidarității Internationale a celor ce muncesc.

La doar clteya luni de la un bilanț rodnic al realizărilor cincina
lului, poporul Întreg se mîndrește cu Intiiele și Importantele Înfăp
tuiri ale noului cincinal, elaborat pe baza directivelor clarvăzătoare, 
adine responsabile fată de națiune, stabilite de Congresul ai X-!ea al 
partidului, eveniment de istorică importantă in viata patriei.

In coloane va fi prezentă, prin noi, insăși istoria contemporană a 
tării, sinteză vie, superioară a tot ce a. cutezat mai Înălțător, mai 
frumos poporul român, care aici, sub piscurile Carpaților, lingă 
unduirile Dunării și-a făurit cu tenacitate și Încredere, cu eroism și 
pilduitoare jertfe, destinul.

In coloane va fi prezent, prin noi, tot ce chipul de azi al țării 
are mai măreț. Rindurile demonstrației, fluviile nesfirșite dc oameni vor 
aduce ia sărbătoarea muncii mărturie asupra izbinzilor anilor socia
liști ai patriei, semnele distinctive ale maturității noastre sociale și 

• umane.
Un popor liber, demn, stăpin pe destinele sale, conștient de Însem

nătatea, de dimensiunea înfăptuirilor ce au împodobit țara in peste 
un sfert de veac al noului ev — iată imaginea care se va alcătui din 
coloanele acestei sărbători.

Un popor harnic, încrezător în viitor, a cărui existentă este jalo
nată de colonadele certitudinilor, înălțate prin politica marxist-le- 
ninistă, înnoitoare și profund patriotică a partidului — iată imaginea 
care se va desprinde din coloanele marii sărbători.

Acum, in primul an al unui nou deceniu de existentă socialistă
* țării, participind la sărbătoarea-simbol a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, poporul român, animat de puternice sentimente 
de solidaritate internaționalistă, de dorința vie de a sluji cauza păcii 
șl socialismului, aduce mărturia prețuirii sale față de muncă, a voca
ției sale pentru opera constructivă, pentru edificarea unei societăți
* păcii și colaborării in numele idealurilor inait umaniste.

In această zi evocăm, cu justificată emoție, acei inceput de pri
măvară ai anului 1890, cind la București muncitorimea română a 
sărbătorit ziua de 1 Mai din primul an al intrării ei în istoria miș
cării muncitorești internaționale. In cei 81 de ani, cîți au trecut de 
atunci, clasa muncitoare din România, căreia i s-au alăturat țărăni
mea muncitoare, intelectualitatea progresistă, și-a înscris cu litere 
de aur în biografia sa participarea combaiivă. revoluționară Ia mari 
bătălii de clasă, slujirea cu devoțiune și consecvență a ideilor socia
lismului și internaționalismului.

Eveniment istoric cu ample rezonanțe în istoria României, făurirea, 
in mai 1921, a Partidului Comunist Român avea să insemne — așa cum 
au demonstrat-o istoria, faptele — un moment de maturitate a clasei 
muncitoare, de afirmare superioară a trăsăturilor sale revoluționare. 
Partidul Comunist Român s-a afirmat in aceste cinci decenii ca expo
nent fidel al intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră, ca un conducător încercat al poporului pe dru
mul edificării noii societăți. Partidul a devenit prin inestimabile merite 
lumina către care se Îndreaptă cu încredere privirile întregului popor. 
Evocăm de aceea, azi, la sărbătoarea muncii, cu emoție și adîncă mîn- 
drie, glorioasa luptă semicentenară a P.C.R.

Pășim hotărîți în coloanele marii demonstrații a acestei sărbători a 
muncii și solidarității internaționale sub drapelul patriei și al parti
dului fluturind în soarele tntiiului de Mai, confirmînd încă o dată 
unitatea indisolubilă dintre partid și popor, faptul că politica 
Partidului Comunist Român constituie garanția supremă a viitorului 
luminos al patriei, a certitudinilor noastre creatoare.

Cu multe decenii în urmă, marele Bălcescu, inălțind un vibrant 
poem patriei, frumuseților ei. și-o închipuia, privită de undeva, de 
sus, de pe culmea Carpaților, și o descoperea fără asemuire. Prc- 
luind o asemenea ipostază descriptivă, inccrcind să ne imaginăm 
chipul de azi al țării, învestit cu vigoarea nobilă a edificiilor econo
mice și sociale înălțate în anii de după eliberare, încercînd să ne 
Imaginăm coloanele sărbătorii Intiiului Mai, vom trăi, fără îndoială, 
sentimentul sublimului in fața unei asemenea măreții semnificative. 
Este măreția propriei noastre existențe. Noi înșine, noi, poporul strins 
unit In jurul partidului, al conducerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, răspundem la numele acestei măreții a cărei edificare a 
fost posibilă pentru că la cîrma țării se află un asemenea partid cum 
este Partidul Comunist Român.

PAGINI DE EROISM REVOLUȚIONAR

IN ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNIEI

CLASA MUNCITOARE
SUB STEAGUL

GLORIOS
AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN
a de trude, suferințe și lucrare a 

poporului român asupra Iul in- 
suși". Din Întreagă această des
fășurare ascendentă a istoriei s-a 
născut Partidul Comunist Ro
mân — expresia cea mai înaltă, 
sinteza superioară a marelui flux 
revoluționar urcat din adincurile 
istoriei naționale.

Permanența spiritului revolu
ționar de-a lungul acestei jumă
tăți de veac o descifrăm nu nu
mai in filele documentelor, nu 

ei 
și în locurile unde s-au petrecut 
evenimentele. Ne-am propus să 
străbatem cîteva din aceste lo
curi profund evocatoare, călă
uziți de amintirile unor partici- 
panțl nemijlociți la evenimente, 
de mărturiile sugestive ale arhi
velor. Din această elocventă „geo
grafie a luptei" — pe ale cărei 
itinerare, reflectate aici desigur 
numai fragmentar, sînt cuprinse 
atitea puternice ridicări de mase, 
greve, demonstrații, bătălii de 
stradă, atitea pilde de eroism, 
abnegație, spirit de jertfă — se 
cristalizează imaginea revoluției 
în mers biruitor pe Întreg par
cursul istoriei contemporane a 
României.

Tradiționala zi de luptă 
oamenilor muncii ne evocă 
acum, in preajma gloriosului 
miccntenar al partidului — 
tregul clocot revoluționar al 
taliilor purtate in ultimele cinci 
decenii de clasa muncitoare din 
România, de masele largi ale po
porului nostru, sub conducerea 
încercată și eroică a comuniști
lor. De-a lungul acestei jumătăți 
de secol — răstimp istoricește 
scurt, dar atit de bogat în eveni
mente — masele au urmat par1'* numai în colecțiile gazetelor, 
tidul comuniștilor, conștiente că 
pe stindardul lui, tot mai larg 
desfășurat, se află inscrise năzu
ințele lor cele mai fierbinți, in
teresele lor fundamentale.

O jumătate de veac in care 
s-au concentrat ca intr-un focar 
clanurile și aspirațiile multise
culare ale unui popor ce a lup
tat din totdeauna pentru liberta
te națională și progres social, 
încă Bălcescu, marele vizionar, 
a subliniat, Ia mijlocul secolului 
trecut, că revoluția română nu e 
„un fenomen neregulat, efemer, 
fără trecut și viitor, fără altă 
cauză decît voința întîmplătoarc 
a unei minorități sau mișcarea 
generală europeană", că „unelti- 
torii ci sînt optsprezece veacuri

(Paginile IV-V)
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Astăzi, în jurul orei 9, posturile noastre de radio 

și televiziune vor transmite direct, din Piața Avia

torilor din Capitală, mitingul și demonstrația oame

nilor muncii cu prilejul Ziiei de 1 Mal.

Exultă o lumină de verde crud în șesuri, 
Livezile pe dealuri, în albe frenezii, 
Anunță, cu mirosuri celeste, înțelesuri 
De fructe-mbelșugate în toamnele tîrzii.

Pe rîuri, spre izvoare, cu tulnice de dor, 
Pădurile par vaste mulțimi legănătoare. 
Cetăți industriale privesc în viitor
Cu oamenii acestui pămînt mustind de soare.

Vom trece de la Argeș, cu gîndu-narîpat, 
Pe cursuri mari de stele, la Porțile de Fier, 
Slăvind întinsul țării în care-au înnoptat 
Bărbații ce-o visară sub un mai tînăr cer.

Pe drumuri lungi venirăm cu un cuvînt aprins 
Să ne rostim destinul, și spațiul, și tăria : 
Se-aude-n munții vremii cum urcă neînvins 
Poporu-acestor plaiuri numite România.

Anghel DUMBRĂVEANU
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DIN MINȚILE NOASTRE

DIN MIINILE NOASTRE

DIN INIMILE NOASTRE
Reportaj de Traian COȘOVEI

Veacul al XIX-lea se apropia de 
sfîrșit. Clasa nouă, produsă de dez
voltarea societății umane — proleta
riatul — își afirma vigoarea și dir- 
zenia nu numai în procesul produc
ției sociale ci și pe arena luptei re
voluționare. Ideile socialismului știin
țific ii luminau identitatea interna
țională a intereselor fundamentale de 
clasă, chemarea „Proletari din toate 
țările, uniti-vă !“ își răspîndea larg 
ecoul vibrant, activitatea titanică a lui 
Marx și Engels făurea Internaționala 
I, ca expresie și simbol al acestei uni
tăți. Iar una dintre cele mai rezo
nante acțiuni a acesteia, de fapt pri
ma probă, prima amplă verificare a 
conștiinței internaționaliste a clasei 
muncitoare a fost apelul privind săr
bătorirea cu începere din 1890 a zilei 
de 1 Mai, ca zi a solidarității in lup
ta împotriva exploatării și asupririi, 
pentru eliberarea națională și socială I 
în fiecare țară și în întreaga lume, 
pentru cauza socialismului.

Cu brio a răspuns muncitorimea 
din România. Proletariatul român, 
care își manifestase cu energie încă 
de la apariția sa combativitatea re
voluționară, s-a înscris în istorie prin
tre primele detașamente care și-au 
însușit imediat acest apel internatio
nalist, organizând, cu prilejul lui 
1 Mai 1890, mari demonstrații, mitin
guri, greve și alte acțiuni de luptă 
muncitorească în principalele orașe 
ale țării.

Este un moment cu bogate semni
ficații. ilustrînd vechimea tradițiilor 
internaționaliste ale mișcării noastre 
muncitorești, care aveau să se ridice 
pe • treaptă mai înaltă, superioară

calitativ, prin lupta și activitatea 
Partidului Comunist Român.

Propagate neobosit de partid, ideile 
internaționalismului au găsit un pro
fund ecou în mintea și inima clasei 
muncitoare, a poporului român — 
căci nimeni nu poate înțelege mai 
bine, nu poate fi mai sensibil și mai 
receptiv la aspirațiile legitime ale 
altor popoare decît un popor care

Puterii Sovietice ; acțiunile de soli
daritate cu revoluția proletară un
gară și pentru sprijinirea insurecției 
populare din Bulgaria în 1923 ; ac
țiunile antifasciste pentru eliberarea 
lui Gheorghi Dimitrov, pentru salva
rea lui Ernst Thâlmann ; solidarita
tea cu insurecțiile proletariatului din 
Austria în 1934 ; nenumărate acțiuni 
de solidarizare cu luptele muncito-

eroic in detașamentele de par
tizani din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Franța ; participarea largă la răz
boiul antihitlerist pentru salvarea 
omenirii de fascism, sînt înscrise la 
loc de cinste în filele marii cro
nici internaționaliste a istoriei po
porului român. întotdeauna credin
cios ideilor patriotismului și interna
ționalismului, partidul nostru și-a

Consecvența și forța solidarității 
noastre internaționaliste

a avut el însuși de înfruntat vitre
giile sorții, luptînd din greu pentru 
îndeplinirea idealurilor sale de li
bertate națională și socială.

Participarea nemijlocită a revolu
ționarilor români, muncitori, țărani, 
intelectuali, la lupta cu arma în 
mină alături de proletariatul rus 
pentru înfăptuirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și apărarea

rești din diferite țări, minunatul 
eroism manifestat de voluntarii ro
mâni in Spania alături de forțele re
publicane ; solidaritatea cu lupta 
Chinei revoluționare, cu popoarele 
austriac, cehoslovac și polonez victi
me ale agresiunii hitleriste în 1939 ; 
lupta împotriva războiului antiso- 
vietic și a cotropitorilor naziști ; 
jertfele patrioților români căzuți

făurit un tezaur de minunate tra
diții pe care le duce cu consecventă 
mai departe în zilele noastre, pe 
toate planurile și in multiple forme 
de acțiune.

Totodată, un puternic izvor de 
forță și încredere în victorie pentru 
lupta clasei muncitoare din Româ
nia a fost faptul că ea s-a bucurat de 
simpatia și solidaritatea proletariatu

lui, a detașamentelor mișcării revo
luționare, a comuniștilor, a militan- 
ților socialiști, democrați și progre
siști din diferitele țări ale lumii.

Slujind cu credință nedezmințită 
poporul român, din trupul și sufletul 
căruia s-a plămădit, și care, pe baza 
acestei verificări istorice, i-a încre
dințat conducerea destinelor sale. 
Partidul Comunist Român acționează 
totodată ca parte componentă insepa
rabilă și detașament ferm al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. aducindu-și întreaga contribu
ție internaționalistă la întărirea so
lidarității și unității de luptă a co
muniștilor. a frontului antiimperia- 
list, la cauza generală a mișcării de 
eliberare socială și națională.

întreaga operă fundamentală, opera 
istorică a vieții și activității partidu
lui — construcția societății socialiste 
în patria noastră — este realizată de 
partid în concepția relației de uni
tate și interdependentă dialectică 
dintre factorul național și cel inter
național. Partidul asigură mobiliza
rea tuturor energiilor poporului 
pentru înflorirea patriei, pentru 
buna soluționare a1 problemelor 
construcției noii orînduiri, pentru 
dezvoltarea forțelor de producție, 
înfăptuirea unei consecvente de
mocrații socialiste, efective și atot
cuprinzătoare. ridicarea nivelului de 
trai al poporului, manifestarea ple
nară a personalității umane — în in-

Andrei STEFAN 
Nicolae CORBU

(Continuare în pag. a U-a)
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1

la fel 
fericire — 
asemenea

nou 
Dar 
așa 
de-

această energică, 
și categorică înăl- 
ruine și reintrarea 
normală. Uriașa

inefabilă mașină 
intră toată știinta 

calculele — este

'V

amintim 
1 Mai din trecut; 
1 Mai dinainte 
de război ; 1 Mai, 
imediat după eli

berare ; să privim 1 Mai 
1971.

De la ziua luptei protes
tatare, de la ziua acerbei 
confruntări de clasă, de la 
defilarea conflictelor — la 
uriașa, luminoasa defilare 
a marilor bucurii creatoare 
ale întregului popor mun
citor. De la modestul car 
alegoric încărcat cu spe
ranțe Și bucurii și puterni
cul sentiment al eliberării 
forțelor — la uriașa defi
lare de azi a împlinirilor 
și certitudinilor, într-un ca
dru de civilizație funda
mental schimbat, făurit de 
clasa muncitoare, de între
gul popor muncitor.

Este destul să privim în 
jurul nostru, indiferent pe 
ce meleag al țării ne-am 
afla ; în București sau la 
Tulcea, la Timișoara, la 
Galați sau la Suceava, la 
Constanța sau la Iași sau 
la Brașov, la Pitești, la 
Baia Mare sau la Tg. Mu
reș, la Craiova sau la Cluj, 
la Brăila, la Medgidia sau 
la Zalău. Este destul să 
privim în jurul nostru, pe 
fețele oamenilor sau pe fe
țele orașelor, pe chipul co
piilor și al bătrîniîor, pe 
chipul cîmpiilor — pentru 
ca să izbucnească în noi 
întrebarea : cum, cînd, ln- 
tr-un atît de scurt răstimp 
au fost create toate aceste 
splendide priveliști noi 7 
Este destul să privim’ în 
jurul nostru Impunătoa
rele obiective industriale, 
marile opere realizate — 
la Galați, la Porțile de 
Fier, la Slatina, la Pitești, 
la Bicaz și Argeș, la 
Turnu Măgurele, în cele 
mai retrase și modeste 
colțuri ale țării — pentru 
a înțelege și elogia virtu
țile creatoare generate de 
noua condiție politică și 
socială a muncii. Este, îna
inte de toate, mai presus 
de toate, condiția de liber
tate a poporului, condiția 
de făuritor conștient și 
stăpîn, a poporului călăuzit 
de partid, chemat de par
tid, îmbărbătat de Partidul 
Comunist Român.

Ce conține în el carul 
alegoric al acestui 1 Mai, 
in primăvara ’71, la intra
rea în acest nou cincinal 7 
Zestrea cea mai de preț cu 
care intrăm în această 
nouă etapă: perspecti
vele, sarcinile însuflețitoa- 
re ale Congresului X ; rea
lizările și angajamentele 
cu care cinstim cei cinci
zeci de ani de lupte și e- 
forturi creatoare ale Parti
dului Comunist Român. 
Sarcini uriașe, sarcini Încă 
necunoscute in istoria țării 
noastre ; trepte și ritmuri 
de dezvoltare care stirnesc 
interesul și admirația În
tregii lumi șl care umplu 
inima noastră de mîndrie 
și de răspundere.

Ce poartă in el carul a- 
legoric, pe sub bolțile ora
șelor și satelor noastre, pe 
sub bolțile acestei splen
dide primăveri 7 El duce 
acel sentiment uriaș, al li
bertății care a Însoțit încă 
primele, modestele noastre 
care alegorice de la primul 
1 Mai liber — aentiment 
care de atunci pină azi 
s-a Îmbogățit mereu, deve
nind splendidă sete de 
oreație, de depășire ; deve
nind forță creatoare, inte
ligență creatoare, compe
tență și exigență, demni
tate, înaltă răspundere, 
competitivitate creatoare — 
și strălucirea operei. Socia
lismul înseamnă bază teh- 
nico-economică de prim 
rang ; știință șl gîndire de 
prim rang. Am intrat din 
plin în epoca celor mai in
genioase mașini care tre
buie construite ; am intrat 
din plin în epoca electro
nicii, a electrotehnicii, a 
sistemelor informaționale, 
a ciberneticii, a organizării 
științifice a producției, a 
conducerii științifice a 
producției, epoca marilor 
ritmuri și sincronizări și 
corelări ale ramurilor de 
producție ; a marilor legă
turi științifice — raporturi 
științifice între ramurile de 
activitate ; a complexelor 
probleme ale planificării, 
ale perspectivelor bazate 
pe știința conducerii socie
tății.

Toate aceste uriașe nă- 
zuinți cărora le dau glas, 
formă și culoare puterni
cele coloane ale zilei de 
1 Mai iși pun pecetea pe 
munca, pe gîndirea, pe 
vrednicia fiecăruia dintre 
noi, de la ministru pînă la 
oricare om al muncii — în 
uzine, in întreprinderi, pe 
ogoare. în instituții. Pe toți 
ne cheamă înainte aceste 
năzuinți, ele ne dau puteri 
și ne conferă însăși rațiu
nea existenței noastre. De- 
săvîrșim o lume nouă, mo
dernă, dreaptă, pe străve
chile, scumpele noastre pă- 
mînturi, dăm frumusețe și 
măreție pămîntului 
dăm frumusețe și 
isțoriei noastre, 
nostru socialist.

Aceasta este 
noastră — condiția 
sul ei. Dar cum 
atunci, cum era Ziua ei de 
atunci 7

unea — semnul 
celei mai înalte 
nobleți a omului 

semnul 
Munca 
bucu- 

de sufe-

trăia înstrăinat de opera 
lui. Exploatarea, nedrepta
tea au săpat această pră
pastie a înstrăinării între 
om și munca lui. între om 
și opera muncii lui. O în
străinare în însăși ființa 
omului — pentru că mun
ca este parte din ființa 
omului.

Opera nu lua parte la 
sărbătoare, opera nu făcea 
parte din sărbătoare. Ar 
fi fost de neconceput ca la 
ziua muncii — clasa mun
citoare să manifesteze tre- 
cînd în revistă realizările, 
opera ei, să le arate ca pe 
niște lucruri ale ei. Erau 
lucrurile însușite de stă- 
pini. Omul manifesta cu 
conflictele lui, cu revolta 
lui, cu revendicările lui, 
ale clasei sale, ale poporu
lui său.

Omul muncii nu avea ac
ces la opera lui. nu trebuia 
să-1 intereseze opera lui, 
nu-1 privea opera lui. El 
era redus la rolul de exe
cutant, de unealtă, la func
ția de mașină, aoolo unde

țară, din toate marile ac
țiuni, inițiative, construcții 
și opere de care m-am a- 
propiat, am rămas, desigur, 
cu bucuria și mîndria de a 
le fi văzut, de a ti martorul 
lor, de a fi încercat une
ori o laudă, o odă sau un 
cuvînt de ocrotire pentru 
ele și, deopotrivă, bucuria 
de a le simți pe toate ca 
aparținîndu-mi și mie, așa 
cum fiecare dintre noi le 
aparținem. Dar am rămas, 
într-un mod deosebit, cu 
bucuria de a încerca să 
deslușesc și să măsor cu 
mintea rezultatele noii con
diții a muncii și a creato
rilor de bunuri materiale : 
conștiința participării ple
nare și a răspunderii. Aici 
își află izvorul volumul u- 
riaș de eforturi, de compe
tență și conștiință profe
sională.

Aici își află izvorul ma
rile împliniri născute din 
uriașul efort de creație, de 
construcție. Trăiesc de fie
care dată, cu un răscolitor 
sentiment de bucurie șl

Citim printre „semnata
rii" acestor Înfăptuiri care 
atestă startul bun al cinci
nalului : industria județului 
Brașov ; industria județului 
Argeș ; unitățile economice 
din județul Gorj ; industria 
județului Covasna ; unită
țile industriale din județul 
Iași ; oamenii muncii din 
județul Prahova — supli
mentări de angajamente... 
Și în fiecare din aceste știri 
lapidare deslușești acel u- 
riaș simțămînt că. pretu
tindeni pe meleagurile Ro
mâniei. uzine, fabrici, com
binate industriale de cele 
mai diverse profiluri des
fășoară o neîntreruptă mun
că creatoare si un Întreg 
popor își demonstrează prin 
operă capacitatea, năzuința 
sa de a urca pe treptele 
cele mal înalte ale civili
zației.

e la o construcție 
Ia alta, de la o 
operă la alta ; de 
la un ciclu de pro
ducție la alt ciclu ;

de la o recoltă la alta ;

nostru ; 
măreție 

evului
munca 
și sen- 

era ea

trei oameni In «L închi- 
puiți-vă ce s-ar tntîmpla 
dacă, după ce ajunge pe 
șantierul lui, la o săptă- 
mînă, la o lună, sau la 
nu știu cite luni, el s-ar 
defecta din nou, șl din 
ar trebui adus aici !... 
noi l-am reparat în 
fel lncît să nu se mal
fecteze. Nu te poți juca cu 
răspunderea. Nu la cea ad
ministrativă mă gindesc, ci 
la ceea ce reprezintă pen
tru șantier eventualitatea 
oricărei ore risipite. Aici, 
la noi, se concentrează 
toate utilajele, cele mai 
moderne utilaje, aduse cu 
bani grei ; oamenii noștri 
trebuie să le cunoască pe 
toate, să le repare fără 
greș și chiar să le adapte
ze, să le perfecționeze. De 
multe ori, potrivit nevoilor 
șantierelor, construim uti
laje noi". Intr-adevăr, am 
putut admira utilajele in
genioase, construite de ei. 
acolo, în adîncul munților. 
Am înțeles ce însemna a- 
colo — ca șl la Porțile de

din sticlă, la o scară foarte 
exactă, cu toate cotele. A- 
poi s-a dus să argumenteze 
cu acest munte miniatural, 
din sticlă, prin care se 
dea întregul zăcămînt 
printr-o apă limpede, 
depus pe masa unui 
nister. Pe locurile, pe i 
lurile bătute de el cu 
canul — ca șl cum ar fi bă
tut cu lndîrjire în porțile 
unor cetăți zăvorite — por
țile au căzut, au răsărit și 
s-au înălțat întreprinderi, 
tinere așezări umane, civi
lizația și-a întins aripile ei 
asupra ținutului.

Dar nu este vorba numai 
despre bogăție : prin ani de 
explorări, de căutări. de 
calcule, de eforturi perse
verente — geologul a cuce
rit o bogăție mult mai 
mate și a impus-o : ideea 
acțiunii In numele unei țin
te înalte. El a ridicat cu 
cîțiva milimetri perseveren
ța, strășnicia, forța morală, 
mîndria cercetătorului de a 
nu se mulțumi niciodată, 
de a nu se opri niciodată ;

i ve- 
ca 

L-a 
mi- 

dea- 
cio-

noastră din jurul Carpa- 
ților.

Iată, la mijlocul acestei 
luni »e împlinește anul de 
cînd am trăit cu toții. în
cleștați In durere, fioroasa 
stihie a apelor care a stri
vit lanurile, grădinile țării, 
satele, a umplut cu 
uzine, fabrici, și am 
cum sub ochii noștri 
lucruri scumpe nouă 
cute cu trudă 
truse. Dar tot 
ceea, am fost 
martorii unei 
mitor de rapide. Dintre a- 
titea lucruri extraordinare 
din săptămînile si lunile a- 
celea de efort supraome
nesc, cel mai impresionant 
rămine 
grabnică 
tare din 
în viața 
mobilizare de forțe umane 
și materiale, superba soli
daritate a Întregii națiuni 
ne-au dovedit tuturor. încă 
o dată, unitatea și tăria u- 
nui popor liber și stăpîn pe 
destinele sale, pe munca

nămol 
privit 
atîtea 
și fă- 

au fost dis- 
noi. după a- 
și părtașii și 
refaceri ui-

na tresărit plăcut 
surprins cînd am 
citit de curind că 
pe șantierele u- 
nei hidrocen

trale constructorii au 
obținut însemnate suc
cese aplicînd la beto- 
nări metoda cofrajului gli
sant. Este o invenție ro
mânească, a fost brevetată 
și în străinătate și se a- 
plică de cîțiva ani la con
strucția tuturor obiective
lor înalte — coșuri indus- 

' triale, turnuri de răcire ale 
uzinelor, uriașii cilindri de 
beton care se înalță din 
loc în loc pe zarea țării. 
Citind despre noile succese 
ale acestei metode, m-am 
gîndit instantaneu la în
treprinderea „Trei-izolații" 
și la oamenii din această 
vrednică întreprindere unde 
a fost realizată această in
venție. Fără cofrajul gli
sant, întreprinderea greu 
și-ar fi putut îndeplini sar
cinile — construcția acelor 
impunătoare coșuri, tur
nuri, tuneluri verticale. 
Invenția a țîșnit din min
tea oamenilor, din sarcini, 
din obligații, din marile 
cerințe — așa ca toate in
vențiile. Din atelierele de 
proiectare, din laboratoa
rele și de pe șantierele a- 
cestei întreprinderi, am 
privit ca de pe acoperișul 
țării, am văzut 
rile șantiere și 
industriale ale 
văzut mai ales 
nă nevoia de a 
continuu,

Inginerul Vasile Geor
gescu. directorul general 
al acestei întreprinderi.- și 
colaboratorii lui, ingineri, 
specialiști, veterani în a- 
ceastă întreprindere, îmi 
mărturiseau : „In materie 
de izolații nu a existat 
Înainte aproape nimic — 
pentru că nici nu a existat 
o industrie modernă care 
să solicite izolație, protec
ție industrială. Am pornit 
de la capăt și, dintr-un fel 
de tinichigerie cu cîțiva 
muncitori, am ajuns în a- 
cești ani la o întreprin
dere cu zeci de șantiere, 
puncte de lucru în toată 
țara. Astăzi avem cărți 
scrise de noi, studii, ma
nuale ; avem sute de teh
nologii, fișe tehnologice, 
metode de lucru, instruc
taje pentru fiecare mate
rial izolator și pentru fie
care lucrare. S-au făcut 
multe inovații, invenții. 
Dar drumul este lung îna
inte, pentru că progresul 
tehnic pune mereu sarcini 
noi, apar alte solicitări iar 
noi trebuie să ne potrivim 
pașii pe măsura acestor 
exigențe".

La o uzină bucureșteană 
am urmărit, un timp, pa
sionanta luptă pentru re- 
proiectarea unui prototip 
de utilaj. Cei care proiec
taseră utilajul respectiv și 
îl construiseră fuseseră 
răsplătiți după merit, cu 
onoruri și premii. Dar abia 
omologat utilajul — un co
lectiv mai energic a pre
zentat o serie de modifi
cări, reproiectări esențiale 
în construcția acestei ma
șini. Desigur, autorii pro
iectului aprobat își susți
neau opera și lumea se 
împărțise Intre cei care 
apărau mașina inițială și 
cei care apărau al doilea 
prototip avînd caracteris
tici superioare. Vechea ma
șină era consfințită prin 
brevetele și diplomele pre
miale — un argument în 
plus, oficial. „De vreme ce 
a fost acceptată, cum să 
venim s-o modificăm 7" în 
cele din urmă, noul a în
vins, s-a trecut peste 
tabu-urile consacrării și 
întreaga uzină, cu maturi
tate și bărbăție, a apărat 
noul utilaj — evident o 
creație superioară. Spiritul 
înnoitor educat de partid, 
nevoia de desăvîrșire, au 
izbîndit, deși era mai sim
plu și mai confortabil ti
parul statornicit, omologat. 
Condiția superioară a mun
cii nu este calea cea 'mai 
ușoară. Dar e cea cu ade
vărat necesară pentru so
cietate. pentru progres.

era 
înrobirii.

— izvorul tuturor 
riilor, era izvor 
rință, de umilință, de răz
vrătire, de chemare la 
luptă. „Sculați voi orop
siți ai vieții...". Ziua în a- 
junul căreia fruntașii mun
cii, fruntașii luptei erau 
închiși. Ziua în care po
liția și siguranța aveau cel 
mai mult de lucru — înă
bușind, împrăștiind, înlăn- 
țuind. Ziua păzită cu puș
tile, ziua pîndită, ziua pri
goanelor. Ziua în care pe 
sub ferestrele asupritorilor 
trecea cu ramuri înflorite 
în mîini uriașa furtună a 
primăverii, a dezrobirii ce 
avea să vină.

Ziua muncii era ziua 
Împotriva exploatării. în
tre omul muncitor și opera 
lui se așterneau ca o pră
pastie asuprirea, exploata
rea, exploatatorul. Omul

lipsea încă mașina. Uriașa 
agresiune a capitalistului, a 
exploatatorului, a stăpînu- 
lui i-a luat muncitorului 
prerogativele umane, toa
te drepturile — nu nu
mai materiale, dar și mora
le. existențiale, de făuritor 
al civilizației. Iar această 
reducție la a fi simplu exe
cutant a fost cea mai fio
roasă despuiere, agresiune 
și inechitate ; reducția o- 
mului la simplă unealtă, cît 
mai ingenioasă dar și cît 
mai necuvintătoare ; să gîn- 
dească cit mai mult legat 
de obiectul muncii lui dar 
să gindească cît mai puțin 
asupra rosturilor muncii 
lui, asupra rosturilor lu
mii, asupra necesității de a 
sfărîma lumea veche.

Lupta eroică a partidului 
comunist, revoluția socia
listă au măturat toate a- 
ceste nedreptăți de veacuri. 
Au eliberat omul. Au eli
berat munca. I-au redat 
muncitorului opera. Splen
dida ființă creatoare a o- 
mului s-a readunat în ea 
însăși. Noua condiție a 
muncii libere și conștiente
— pentru sine și pentru în
treaga societate — a de
clanșat în clasa muncitoare, 
în întregul nostru popor, e- 
nergii uriașe. Omul muncii
— adevăratul făuritor al is
toriei. făuritorul propriului 
destin, chemat să-și spună 
cuvîntul și să-și aducă con
tribuția la făurirea acestui 
nou destin — a dovedit și 
dovedește energii creatoare 
uriașe. Ca un simbol, ele 
sint întruchipate in uriașul 
car alegoric al muncii și 
demnității noastre.

Din toate drumurile prin

mîndrie omenească, clipele 
fiecărei noi premiere in
dustriale la Galați, vatră 
modernă a oțelului româ
nesc. vatră de metal și pu
tere. Noi laminoare intră 
în fluxul de producție a 
țării, mii de tone de fontă, 
de oțel țîșnesc generos din 
acest izvor în care oamenii 
au turnat toată hărnicia și 
geniul lor. toată bucuria 
pentru opera căreia ei i-au 
dat viață.

Alte premiere — la Por
țile de Fier. In aceste fe
brile zile de muncă în în- 
timpinarea aniversării par
tidului. o nouă turbină a 
fost conectată la sistemul 
național al luminii și ener
giei. Rotorul turbinei nr. 5 
(fabricat și el la Reșița bi
centenară. făurit de miinila 
harnicilor reșițeni) îi ur
mează în același ritm, in
tens. consacrând Porțile de 
Fier drept Porțile Luminii.

Din zi în zi și din oră în 
sosesc știri însufleți-oră 

toare de pe tot cuprinsul 
tării. Pe graficele 
rii, colectivele de 
din toate județele 
chiar din primele 
acestui prim an al 
lului, în cifre dense.
cese de prestigiu in înfăp
tuirea exemplară a sarcini
lor trasate de partid, a an
gajamentelor asumate în 
cinstea mărețului eveni
ment — gloriosul semicen
tenar. Transcrise în tone 
sau în milioane, aceste ci
fre concretizează vrednicia 
unui întreg popor, conștiin
ța. capacitatea sa. consacra
te edificării societății socia
liste multilateral dezvol
tate.

întrece- 
muncă 
înscriu 

luni ale 
cincina- 

suc-

de la un trimestru la al
tul, de la un plan anual 
la altul — se schimbă 
o infinitate de date, 
formule, de materiale, da 
ecuații, de procese 
fabricație, de utilaje, 
metode, tehnologii. Din toa
te se degajă experiența și 
îndrăzneala, capacitatea de 
a munci din ce în ce mai 
bine, mai eficient, mai res
ponsabil.

La Atelierul central de la 
Lotru un inginer îmi ară
ta o fantastică mașină, un 
excavator uriaș — o ade
vărată uzină pe roți : „Ve
deți, utilajul ăsta a 
adus aici 
Lucrează 
munți, pe 
vreo sută 
metri de 
drumurile 
teți închipui cum 
torit pînă aici, pe 
nea prăpastiilor. iar cînd a 
trecut prin sate, a mai 
rupt și cîte un gard, cîte 
un podeț, că nu-1 încap 
drumurile"... Văzusem un 
asemenea utilaj pe șoseaua 
Lotrului, spre cataracte. 
Cobora sau urca — n-am 
înțeles din mișcarea lui de 
melc, dar grandioasă Atin- 
gînd cînd stînca muntelui 
cînd buza prăoastiei — și 
după vreo jumătate de oră 
de așteptare în urma 

. pentru că nu aveam
unde să-l ocolim, a trebuit 
să ne întoarcem din drum. 
..El pleacă acuma, reparat, 
la locul lui de muncă — 
îmi explica inginerul. Are 
de mers vreo săptămînă, 
zi și noapte, și tot pe mar
ginea prăpastiilor cu doi

de
de 
de

fost 
să-l reparăm, 
undeva prin 

un șantier Ia 
și ceva de kilo- 
aici. Ați 
noastre.

văzut 
Vă pu- 
a călă- 
margi-

lui, 
pe

toate ma- 
construcții 
țării. Am 

ce înseam- 
perfecționa 

de fapt a crea.

upă ce am văzut 
cîte puțin, chiar 
regretabil de pu
țin, din tot 
merita văzut

Fier, ca și la Combinatul 
siderurgic Galați, ca pe 
toate marile șantiere ale 
țării, răspunderea și dem
nitatea profesională.

„Conducta forțată la cen
trala subterană — îmi po
vestea un specialist de pe 
șantierul centralei sub
terane de la Lotru — 
trebuia executată după 
un proiect străin. Așa 
cerea proiectantul nostru. 
Roca slabă a muntelui, iz
voarele subterane, inunda
țiile, surpările făceau însă 
imposibilă executarea lu
crării după acest proiect. 
Și atunci, un colectiv 
nostru a realizat un 
proiect care a făcut 
condițiilor specifice și 
torită căruia am executat 
lucrarea cu 
repede".

trei luni

al 
alt 

față 
da-
mai

entimentul fi
nalității so
ciale poten
țează conștiin
ța participării, 
șidescoperă 

virtuți umane 
relevă personalități 
se realizează la flacăra pa
siunii. Mă gîr.desc la un 
alt erou de reportaj, în
soțit de mine în căutări, 
îndoieli șl lzbînzi. Din dru
murile geologului Vasi- 
le Bacalu prin Dobro- 
gea, din calculele, ecuațiile, 
hărțile, probele de rocă a- 
dunate de el pe dealurile 
Dobrogei — s-ar înălța... un 
munte. Pentru ca să pună 
cit mai convingător în evi
dentă unul din zăcăminte, 
geologul s-a apucat și a 
construit din sticlă întregul 
zăcămînt ascuns pe sub 
niște dealuri. L-a construit

stimulează 
nebănuite, 

care

apoi de a lupta cu aceeași 
fermitate pentru a deschide 
drum în viață ideii îndrăz
nețe. pentru a o finaliza, 
cu orice preț, în folosul so
cietății.

Notez aceste cîteva e- 
xemple cu nemulțumirea că 
multe altele, nu mai puțin 
expresive, rămin în afara 
rindurilor de față. Mă gin
desc la atîția alți eroi cu- 
noscuți în acești ani la Ar
geș ca și la Porțile de Fier, 
in stepa Dobrogei ca și in 
Bărăgan, în nisipurile Ol
teniei, pe dealurile Moldo
vei și pe plaiurile Transil
vaniei. Mă gîndesc cît de 
mult ne spun despre con
diția muncii de azi. a mun
cii socialiste, faptele stră
lucite, străbătute de pato
sul creației, ale celor care 
au înălțat combinatul side
rurgic de la Galați, orașul 
Galați, ale celor care au 
aruncat splendidul pod nou 
peste Dunăre, ale celor care 
au transformat locuri pus
tii în vaste platforme ale 
chimiei »- la Pitești, la 
Craiova, la Rîmnicu-Vîlcea. 
Cu ce și prin ce s-au făurit 
toate aceste minuni pe pă- 
mîntul românesc, dacă nu 
prin știinta și conștiința ra
cordate la tensiunea 
toare a epocii, la 
dei ale partidului

Aceștia sînt 
noștri, oamenii 
duc astăzi 
dului, uriașul 
goric încărcat 
dele muncii, ale creației li
bere. conștiente. Oameni 
care și-au verificat tăria, 
forța, patriotismul și în cele 
mai dramatice împrejurări todelor 
ce s-au abătut peste vatra

prea- 
marile i- 
comunist. 

oamenii 
care a- 

țării, parti- 
car ale- 
cu roa-

sa, pe fructele acestei 
munci.

Am străbătut. In alți ani, 
calamitatea unor secete și 
la fel de încleștați am luat 
parte la bătălia strategică, 
ingenioasă și energică, pe 
6ute de fronturi cu arșița. 
Și atunci, am luat cunoștin
ță cu toții de capacitatea 
de luptă a poporului nos
tru. aliată cu dotarea ma
terială a agriculturii noas
tre, a țărănimii — fără de 
care biruința asupra secetei 
nu ar fi fost posibilă iar 
lupta cu natura ar fi fost 
mult mai grea. Și îmi vin 
în minte, aici, cuvintele a- 
gronomului Valeriu Mahu, 
președintele cooperativei 
din satul Poșta, de pe Va
lea Teliței : „Pe timp de 
secetă se cunoaște cine 
face agricultură științifică, 
modernă și cum o face". 
Cuvintele agronomului sub
liniază aceeași idee : în 
împrejurări potrivnice o- 
mul își dă măsura. își pro
bează capacitatea lui de 
luptă — și, în funcție de 
această capacitate a lui, în
vinge sâu este învins. Po
porul nostru a învins.

Fiecare construcție, fie
care nouă creație mobili
zează un imens volum 
de probleme noi. E- 
xistă un efort profesio
nal de a adapta tehnica, 
de a ne-o însuși, de a ne 
acomoda, de a o cunoaș
te ; un amplu efort de 
perfecționare în toate do
meniile de activitate, de 
racordare Ia exigențele 
producției de cel mai înalt 
nivel, de introducere a me- 

moderne de mare 
randament economic.

ce 
Și cunoscut la construcția Bi- 

cazului, Argeșului, Sadu
lui, Porților de Fier și Lo
trului — acum de cîte ori 
pe plaiurile țării trec pe 
sub liniile de înaltă ten
siune, mă gîndesc 
ele pulsează nu 
curentul electric ci 
nergie mult mai 
știința, competența, 
pregătire, înalta 
și înalta conștiință a tutu
ror făuritorilor sistemului 
energetic al țării. în zvîc- 
netul curentului electric 
sufletul nostru deslușește 
uriașa tîmplă omenească a 
marilor 
structori 
tuturor 
energie.

Ar fi 
luat 
volumul de ecuații și for
mule și calcule care au 
stat la baza unui picior de 
pod de 
Oii sau 
acestui 
strucția 
Combinatul siderurgic Ga
lați ; ar fi interesant de 
știut volumul de proiecte și 
calcule, ecuații care sînt 
concentrate în construcția 
uriașelor transformatoare 
electrice construite la Cra
iova ; ar fi interesant de 
arătat volumul de proiecte, 
de ecuații 
alcătuirea 
construite 
Porțile de 
resant de 
de proiecte.
calcul, de prelucrare a da
telor care 
înălțarea 
strucții de 
Fier.

Cititorul 
adauge acestor

că prin 
numai 

și o e- 
nobilă ; 

înalta
calificare

colective de con ■ 
care au dat viață 
acestor izvoare de

interesant de eva- 
volumul de proiecte,

la Giurgeni-Vadul 
la arcul de oțel al 
pod ; sau la con- 
unui furnal de la

încorporate în 
unei turbine 

la Reșița pentru 
Fier ; ar fi inte- 
apreciat volumul 

volumul de

au condus la 
complexei 
la Porțile

con-
de

este rugat 
cîteva

să
e-

xemple altele 
grăitoare. Din 
țara are multe 
exemple. La realizarea tu
turor acestor construcții și 
tehnici contribuie ingenioa
se aparaturi, mașini de 
calcul, mașini electronice. 
Dar mai presus de toate 
acestea — ca o ingenioasă, 
gingașă, 
în care 
și toate 
gîndirea, gîndirea creatoare 
a oamenilor noștri, cu a- 
dînca ei finalitate, cu adîn- 
cile ei rațiuni izvorîte din 
politica științifică a parti
dului. Gîndirea creatoare — 
forța care definește orice 
proces de muncă și care nu 
poate lipsi din nici o acti
vitate socială, reprezentînd 
calitatea și condiția esen
țială a oricărei munci. Gîn
direa ca o hidrocentrală, ca 
un reactor atomic prelu- 
crînd, înnobilînd. transfor- 
mînd In forță de producție 
inepuizabilul flux de cu
noștințe, de informații, de 
calificare, de știintă.

Această gîndire am ad
mirat-o întotdeauna, sim- 
țind-o în adîncul înfăptui
rilor poporului nostru. Nu 
gîndirea uscată, nu gîndi
rea învechită, uzată, ca o 
mașină rudimentară, nici 
gîndirea mergînd ca o ma
șină în gol sau prelucrînd 
o materie săracă, sterilă și 
nici gîndirea ca o plantă 
absorbind în ea o sevă sub
țire, lipsită de haruri — cî 
gîndirea prelucrînd în ea 
materia nobilă a științei 
vii, de ultimă oră. Calita
tea înaltei tensiuni spiri
tuale a unei țări provine 
din calitatea înaltei ten
siuni spirituale a fiecărui 
om care gîndește, muncește, 
trăiește în această țară și 
alimentează inteligenta, ta
lentul și geniul, forța de 
creație a națiunii.

De aceea, nu exagerăm 
deloc cînd spunem : fle
care om trebuie să fie ca o 
Academie tinără, țara în
treagă o Academie tînără. 
Ideea a fost exprimată de 
savantul Henri Coandă, 
nu redau exact cuvintele, 
dar înțelesul este acesta : 
țara întreagă o Academie, 
cu o veșnică tinerețe a oa
menilor — prin știintă, 
?rin studiu, prin pregătire, 
nțeleg prin Academie masa 

de studiu, planșeta, labora
torul veșnic treaz, asaltat 
de probleme, de întrebări, 
de sarcini — deopotrivă 
dacă este vorba de crearea 
și perfecționarea mașinilor- 
unelte, de programele știin
țifice prioritare, de com
petitivitate, sau de agricul
tură. de irigații, de chimie, 
de literatură sau de arhi
tectură, de circulație, de 
planificare, de organizare, 
de conducere științifică, de 
pedagogie, de mașinile ci
bernetice. de pupitrele de 
comandă ale marilor uzine.

I n tot ee vedem 
realizat în 
noastră, 
muncitoare, 
tregul popor

tara 
clasa 

în- 
_ . . mun

citor condus de partid își 
demonstrează uriașele e-
nergii creatoare, maturita
tea. competența. Aceste e- 
nergii creatoare își au Iz
vorul în conștiința că po
porul este stăpînuil propriu
lui destin, că în propriile 
mîini stau și puterea și ha
rul, că el, prin eforturile 
lui își hotărăște și binele și 
mai binele. Aproape nici nu 
poate fi cuprins in cuvinte 
acest nesecat izvor de e- 
nergli creatoare. De aici vin 
uriașa solidaritate in jurul 
partidului, nemărginita în
credere in viitor, patriotis
mul. patosul creator al po
porului nostru. Noua con
diție, politică și socială a 
celor ce muncesc, dispari
ția mizeriei, a sărăciei, a 
umilinței, creșterea conti
nuă a bunei stări — creează 
și temelia unei noi condiții 
morale a celor ce muncesc: 
răspunderea. demnitatea, 
înaltele datorii față de tară, 
lărgirea orizontului spiri
tual. conștiința participării 
la o operă care este a 
noastră, a tuturor.

Participăm de mal multi 
ani la un dialog profund 
între conducerea de partid 
și tara întreagă. Toate ma
rile probleme ale construc
ției socialiste sînt analizate, 
dezbătute, limpezite în a- 
ceste întîlniri și consfătuiri 
de lucru. Această dezbatere 
democratică în cele mai im
portante probleme a deve
nit o metodă de 
partidului nostru 
ajută și captează 
nerglile creatoare 
porului — le pune In va
loare. Sîntem un popor în
zestrat de la natură, inte
ligent, muncitor. studios, 
perseverent, cu mari apti
tudini și vocații : sîntem un 
popor condus de partidul 
său comunist ; un partid a 
cărui conducere și, în pri
mul rînd, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, duce de mulți 
ani un dialog viu, 
petent, pasionat, cu 
tregul popor, 
log fericit 
participarea 
muncitoare, 
dezbaterile 
construcției 
suitarea și 
mai activă 
ganizarea 
producției 
înalt semn al maturității 
politice, al lărgirii conti
nue a democrației socialiste.

Poporul trăiește astăzi 
mîndria și bucuria că opera 
lui îi aparține, trăiește sti
mulat de ea, chemat să o 
ducă mai departe, să o de- 
săvîrșească. Pe fruntea 
țării noastre strălucesc 
deopotrivă progresul și 
paritatea de a realiza 
progrese ; competența 
demnitatea muncii.

Le aducem cu noi la 
monstrația de azi. în uria
șul car alegoric al acestui 
1 Mai.

lucru a 
și care 
toate e- 
ale po-

com- 
în- 

Acest dia- 
și fructuos,

largă a clasei 
a poporului la 

problemelor 
socialiste, con- 
participarea tot

a maselor la or- 
și conducerea 

— sînt cel mai

ca- 
nof

Și

de-



PAGINA 4 SClNTEIA - slmbăfă 1 mai 1971

La izvoarele fierbinți 

ale torentului Pagini de eroism revoluționar
E greu să alegi dintre atîtea 

repere emoționante ale memoriei... 
Intîiul popas îl vom face în inima 
Capitalei. Locul e binecunoscut de 
bucureștenii din toate generațiile : 
piața fostului Teatru Național. A- 
colo unde, la 13 decembrie 1918, 
muncitorimea română a semnat cu 
sîngele ei prefața de jertfe a marii 
epopei revoluționare a cărei primă 
filă avea să fie întemeierea Parti
dului Comunist din România.

Muncitorii tipografi de la „Sfe- 
tea“ și „Minerva" erau in grevă 
de peste două săptămîni. Cu ei sa 
solidarizau muncitori din toate ma
rile Întreprinderi industriale ale 
Bucureștiului. Iată mărturia unuia 
dintre participanți, pensionarul 
Teodor Georgescu, fost tipograf :

— Nu era încă ora patru după 
amiază cînd din toate colțurile Ca
pitalei muncitorii veneau in co
loane lungi, prin Calea Victoriei, 
spre clubul socialist din strada 
Sfintu Ionică, unde era sediul sin
dicatelor. In Piața Teatrului Națio
nal am fost tntîmpinați de cîteva 
batalioane de soldați cu baioneta la 
armă. Guvernul a dat ordin de atac. 
Mitralierele au fost puse tn linie de 
bătaie și trăgeau in rafale. Salvele 
de pușcă se succedau necontenit. 
Caldarîmul pieței și al străzii Cim- 
pineanu a fost înroșit de singe 
muncitoresc. Au căzut lingă mine 
Marin Niculescu de la „Bragadiru", 
Nae Bora de la „Vulcan" și multi 
alții. Jandarmii masați în străzile 
Sfintu Ionică șl Cîmpineanu au 
pornit la atac cu baionetele la 
armă spre clubul socialist.

La două zile după aceea, în incin
tele fabricilor și pe străzile orașului 
s-a răspîndit un manifest clocotitor 
intitulat : „S-a tras cu mitraliera in muncitori".

Noi, cel rămași in viată, trebuie 
să ne ridicăm ca un singur om... 
De azi înainte ne vom intimpina 
eu vorbele : „Jos ucigașii !" șl ne 
vom răspunde unul celuilalt „Tră
iască răzbunarea poporului". „Tră- 

In zilele cînd s-a
1 Mal 1921 a fost mai mult decît 

o obișnuită sărbătorire a tradițio
nalei „Zi a Muncii". Clasa munci
toare trăia cu însuflețire apropierea 
unui eveniment deosebit : Congre
sul partidului. Iată ce relatează în- 
tr-o scrisoare trimisă redacției 
noastre Anton Banciu, pensionar 
din Cîmpina, delegat la Congresul 
de constituire a partidului :

„Eram pe atunci la Alba Iulia. In 
dimineața zilei de 1 Mai, in fața 
sălii unde avea să aibă loc mitingul 
se adunase o mare mulțime de oa
meni și, cum sala era închisă de 
poliție, oamenii au pătruns cu for
ța lncepind să cinte „Internațio
nala". Mitingul nostru a început, 
în sală fluturau drapele roșii și tri
colore, în timp ce, rînd pe rînd, 
mal mulți tovarăși au vorbit celor 
prezenți despre Însemnătatea zilei 
de 1 Mai".

...Și a urmat evenimentul care 
și-a pus pecetea pe întregul parcurs 
istoric spre ziua de ,azi a României 
socialiste.

A avut loc lntr-un perimetru sim
bolic : unul dintre unghiuri îl con
stituie blocul de pe strada Acade
miei nr. 35—37. ridicat pe locul unde 
se afla acum 50 de ani redacția 
ziarului „Socialismul". Iar celălalt 
11 reprezintă clădirea modernă din 
fața restaurantului „Turn", colț cu 
blocul și biserica Crețulescu, in 
noua Piață a Palatului, pe locul 
unde acum o jumătate de veac se 
găsea clubul socialist din strada 
Sfintul Ionică.

— Primele ședințe ale Congresu
lui de constituire a partidului co
munist au avut loc la redacția zia
rului „Socialismul", iar ultimele 
chiar in localul clubului socialist, 
care a fost desigilat sub presiunea 
maselor muncitoare — povestește 
vechiul militant Gheorghe Cris- 
tescu, participant la Congresul de 
acum 50 de ani. îmi aduc aminte 
de însuflețirea care a domnit tot 
timpul printre delegații veniți din 
toate colturile țării, în rindurile că-

Muncitori,

In perioada 1922—1929 au 
foit declarate in România 3329 
conflicte colective de muncă, 
to care au participat 600 000 
salariați. In acest răstimp au 
avut loc 100 de greve cuprin- 
zind peste 10 000 muncitori.

Un dialog din epocă...
Copilul : Tăticule, ce-ai adus 

azi de mincare 2
Muncitorul grevist : Azi a- 

vem la masă trei feluri: pli
nea, coaja și miezul...

...Și, pe acest fundal, valul revol
tei proletare. Revoltă pe care par
tidul — aruncat din 1924 în neagra 
ilegalitate de guvernanții robiei de 
clasă — o canaliza pe făgașul tot 
mai puternic al organizării și com
bativității revoluționare.

La Timișoara, la clubul „Bana
tul", pe locul unde a fost cîndva 
sindicatul fabricii de bere, călăuze
le noastre timișorene ne amintesc 
că s-a ținut, în 1929, Congresul 
Sindicatelor Unitare care, îndru
mat de partidul comunist, a che
mat masele muncitoare la lupta 
pentru ieșirea revoluționară din 
criza economică în care se zvtrco- 
lea orînduirea capitalistă.

— Eram țesătoare textllistă la 
„I.L.S.A.", azi „Industria linii" — 
ne spune pensionara Ana Florea. 
La o adunare care s-a ținut la 
căminul muncitoresc am fost alea
să, împreună cu alți trei munci
tori, ca delegată la Congresul Sin-

Uzine transformate in baricade
...Monumentul de piatră simplă, 

aspră, înălțat în curtea minei Lu- 
peni este în orice anotimp acoperit 
de petalele amintirii și recunoș
tinței.

— Deși foarte tînăr pe atunci, fu
sesem cooptat, in august 1929, în 
rtndul „bărbaților de încredere" la 
mina Ileana la care lucram — ne 
•pune minerul pensionar Vasile Fe- 

iască greva generală", „Trăiască 
Republica Socialistă Română'*.

Ne aflăm tot in Piața Teatrului 
Național, dar în alt colț al țării : 
la Iași. Nu e o simplă coincidență : 
dintotdeauna piețele au catalizat 
marile talazuri de forțe și energii 
umane, au captat curenții de înaltă 
tensiune ai revoltei și voinței re
voluționare. Vechiului militant al 
mișcării noastre muncitorești. Ion 
Niculi, această piață ii evocă ima
ginea puternicei ridicări a munci
torimii din țara noastră cara a fost 
greva generală din 1920 :

— Mai văd și acum tramvaiele 
rămase atunci imobilizate tn fața 
Teatrului. Au trebuit să fie duse 
in depouri de inginerii întreprin
derii, deoarece muncitorii intraseră 
tn grevă. In dimineața zilei de 11 
octombrie, sirenele tuturor fabrici
lor din Iași anunțaseră încetarea 
lucrului. Urmtnd cuvlntul de ordi
ne lansat de partidul socialist și de 
sindicate, lucrătorii au părăsit fa
bricile, indreptîndu-se In ordine 
spre casele lor. Doar muncitorii 
brutari, purtați sub escortă, au fost 
siliți să reia lucrul. In întreaga 
tară, peste patru sute de mii de 
oameni ai muncii intraseră in gre
vă, ceea ce era foarte mult soco
tind numericește proletariatul de 
atunci. Timp de o săptămînă țara 
și-a dat seama că pe arena istoriei 
a pătruns o nouă forță, o forță u- 
riașă. singura capabilă să imprime 
un nou curs dezvoltării societății 
românești...

Greva generală a fost Infrîntă. 
Dar sirenele care au vestit la 20 
octombrie 1920 Începerea grevei ge
nerale n-au contenit mulți ani după 
aceea să răsune în inimile oame
nilor muncii.

„Clasa muncitoare din România 
nu se poate dezrobi dectt numai 
prin revoluție... Pentru această re
voluție trebuie să ne pregătim. Ea 
nu ne poate duce la izbîndă decît 
dacă avem un partid comunist..." 
— se spunea intr-un manifest al 
grupurilor comuniste.

născut partidul
rora se remarca și prezența celor 
din Ardeal și Banat, regiuni de cu- 
rind reunite la patria-mamă. Toți 
trăiau din plin sentimentul covîrși- 
tor că proletariatul din România 
pășește într-o nouă epocă istorică. 
Am parcă și acum în fața ochilor 
clipa aceea înălțătoare cînd s-a a- 
nunțat că majoritatea covirși- 
toare a delegaților au fost pen
tru transformarea partidului so
cialist in partid comunist, pen
tru afilierea la Internaționala 
comunistă condusă de Lenin. Dele
gații s-au ridicat în picioare și, tn- 
tr-un singur glas, au început să 
cinte Internaționala. Ne dădeam, 
desigur, seama că era doar primul 
pas, că mai aveam încă multe lu
cruri de făcut, multe lupte de purtat...

In ce privește momentul arestării 
delegaților — preludiu Ia faimosul 
„proces al comuniștilor din Dealul 
Spirii" — reproducem încă un scurt 
fragment din scrisoarea tovarășului 
Anton Banciu :

„...Comisarul regal ne spuse pe 
un ton răstit: „Domnilor, în nu
mele legii congresul își încetează 
lucrările. Ordon tuturor congresiș- 
tilor care au votat afilierea la In
ternaționala a IlI-a să treacă la 
stingă, ceilalți la dreapta". Avlnd 
în mină un proces verbal ne-a che
mat la masă să semnăm că am vo
tat afilierea. A fost un moment de 
înaltă conștiință revoluționară pen
tru congresiști. care au trecut cu 
mîndrie și demnitate la masă, sem- 
nînd că au votat afilierea. Aceasta 
a fost de fapt o a doua votare, in
tr-un fel și mai impresionantă, căci 
avea loc în fața baionetelor și știam 
cu toții că „votăm" și pentru pro
pria noastră întemnițare. Aveam 
însă o credință dîrză în dreptatea 
cauzei noastre. Aveam un partid !“

Se născuse Partidul Comunist Ro
mân, partid care avea să influen
țeze hotărîtor, de la întemeierea sa, 
soarta țării.

unitate!
dicatelor Unitare. Acest congres 
avea să afirme și mai răspicat po
litica partidului nostru de realiza
re a unității clasei muncitoare. Lu
crările congresului trebuiau să în
ceapă la ora 8, dar autoritățile 
nu vroiau să ne dea voie să intrăm 
în ordinea de zi pînă nu dăm jos 
de pe fundalul sălii tabloul lui 
Lemn. Toți delegații și invitații la 
congres au răspuns cu un „NU !“ 
răspicat acestei cereri provoca
toare. In fața hotărtril noastre 
unanime, poliția a fost nevoită să 
dea înapoi.

— Eram în a doua zi a congre
sului, înainte de prînz — relatează 
un alt fost delegat la congres, pe 
atunci membru în consiliul sindi
cal local din Timișoara, Johann 
Just. La un moment dat conducă
torul ședinței, cu vocea sugruma
tă de emoție, dă citire unei tele
grame prin care se anunța că în 
închisoarea de la Doftana înceta
se din viață Ion Fonagy. In sală 
s-a lăsat o liniște grea, apăsătoa
re. Pe fețele și în privirile congre- 
siștilor se putea citi durerea. Dar 
totul n-a durat decît cîteva clipe. 
Dintr-un colț al sălii am auzit o 
voce de femeie care începuse să 
cinte imnul de doliu al muncitori
lor. Tot congresul a reluat melo
dia. Duminică dimineața autori
tățile au cerut transportarea si
criului la morgă din „motive sa
nitare". De fapt prefectul de po
liție vroia să împiedice manifesta
ția muncitorească ce urma să aibă 
loc. Conducătorii sindicatelor au 
refuzat să dea curs acestei cereri. 
Atunci jandarmii au luat cu asalt 
sediul sindicatelor maltratindu-ne.

her. In ziua de 4 august se ținuse 
o adunare a sindicatului în care 
s-a hotărît greva de a doua zi. In 
dimineața de 5 august erau prezenți 
la mină muncitorii din toate cele 
trei schimburi, dar de la lămpărie 
nu se scosese nici o lampă. Nimeni 
n-a intrat la lucru. „Mă. Vasile — 
mi-a zis Pavel Stefan, un miner 
mai vlrstnic de oare tpți ascultam

CLASA MUNCITOARE
PARTIDULUI

— dă fuga la mina Victoria, peste 
deal, și anunță-i pe ortacii de acolo 
să vină de Îndată cu toții aici la 
mina Ștefan, lingă uzina electrică. 
Dar să zbori ca vintul că ești tl- 
năr..." Cînd am ajuns împreună cu 
cei de la Victoria in vtrful dealului, 
soseau de-acum grupuri, grupuri, și 
de la celelalte mine. Jandarmii oare 
păzeau uzina electrică nu s-au pu
tut opune talazului crescând de 
muncitori. Un grup de mineri a in
trat în uzină și a oprlt-o. Am ră
mas cu toții In jurul uzinei pînă a 
doua zi dimineața.

— Totul încremenise — reia firul 
povestirii bătrânul miner Aron Cris- 
tea, membru de partid din ilega
litate. Am pus pichete de grevă în 
toate părțile și am rămas în aștep
tare. Oamenii patronilor și prefectul 
ne-au cerut să reluăm lucrul. Toți 
am refuzat. Tînărul Gavrilă Vitoș 
»-a dus spre prefect și a strigat: 
„Vrem ptine ! Vrem să trăim ome
nește !• Prefectul a tras în el fără 
să clipească. Atunci a început ma
sacrul. Ei cu puștile și cu baione
tele. noi cu răngile, cu pietrele, cu 
ce găseam la îndamlnă, 22 de tova
răși de muncă, de prieteni viteji, 
au fost secerați în timp ce alte sute 
de mineri răniți s-au salvat cum 
au putut...

La aceste evocări adăugăm și 
mărturiile publicate de presa vre
mii, autentice depoziții la tribuna
lul necruțător al istoriei.

1) Depoziția „martorului" Panalt
Istrati, care a străbătut, din marea 
sa pasiune justițiară, locurile in- 
singerate de masacru. La spitalul 
din Lupeni, scriitorul constata : 
„Primului muncitor i-a fost ampu
tat brațul drept și piciorul sting, 
mal sus de gleznă. Al doilea, două 
Împușcături in plămîni pe la spate. 
Pe al treilea l-au lovit pe la spate 
cu patul armei în cap. așa că i-a 
pleznit craniul șl și-a pierdut gra
iul...". ».

2) Depoziția ziarului „Adevărul" 
din 9 august 1929 : „înmormântarea 
victimelor a fost transformată In- 
tr-o .manifestație de condamnare a 
teroarei, de hotărire pentru conti
nuarea luptei pină la eliberarea so
cială".

In 1934 acționau, In 250 de 
sindicate, 41000 de muncitori, 
in 1938 numărul muncitorilor 
sindicalizați a crescut la 80 000, 
iar al sindicatelor la 310.

In aceeași perioadă s-au în
registrat 1368 conflicte de 
muncă la care au participat a- 
proape o jumătate de milion 
de salariați.

...Clocotul revoluționar al maselor 
atinsese punctul culminant în anii 
cînd criza economică se îndrepta 
spre apogeu. Fiecare uzină, fiecare 
atelier devenea o autentică baricadă 
a bătăliilor de clasă pentru reven
dicări politice și economice de în
semnătate hotărâtoare pentru viața 
muncitorească, bătălii în decursul 
cărora clasa muncitoare română 
spunea un „NU" răspicat fascismu
lui și războiului.

— în iarna 1932—1933 lucram ca 
mecanic la „Astra Română" și eram 
secretarul celulei de partid — ne 
spune Dumitru Antonescu, membru 
de partid din ilegalitate. îmi amin
tesc ca și acum evenimentele din 
ianuarie—februarie. Muncitorimea 
ploieșteană a ales tn cadrul unui 
miting un comitet de acțiune care 
a stabilit un program de revendi
cări : Încetarea concedierilor, mări
rea salariilor, desființarea amenzi
lor, ziua de muncă de 8 ore și altele. 
Drept răspuns la cererile noastre, 
conducerea „Astrei Române" a con
cediat un mare număr de muncitori. 
Atunci, la indicația comitetului re

Ghimeșul—„Grivița țărănească"
Printre multele clădiri pe care le 

Intilnește în calea sa Țroțușul, una 
se gravează cu deosebire în memo
rie. E fosta primărie a comunei 
Ghimeș-Făget. In jurul acestor zi
duri de fortăreață și în interiorul 
lor s-a desfășurat, în ziua de 15 
octombrie 1934, o revărsare de mi- 
nie populară care a rămas înscrisă 
în istoria luptelor de clasă in țara 
noastră ca răscoala țăranilor din 
Valea Ghimeșului.

— Ceea ce i-a descumpănit pe 
domnii de la comună șj de la ju
deț — povestește Bodo Cristof, 
unul dintre participanți! la eveni
mente — a fost faptul că s-au 
aflat nu In fața unei ridicări anar
hice a doi. trei țărani, cl In fața 
unei mișcări organizate a unei 
mari mulțimi. De unde puteau ei 
să știe clți kilometri au străbătut 
în zilele dinainte și tn noaptea din 
ajun activiștii partidului, membrii 
comitetului de acțiune, ca să ducă 
din casă în casă, din vîrf în vîrf 
de munte, chemările de luptă, ca să 
pună la punct toate amănuntele bă
tăliei. în zorii zilei de 15 octombrie 
parcă un puhoi de ape se revăr
sase de pe toate culmile spre Tro- 
tuș. Mii de țărani, mulți dintre ei 
înarmați cu topoare și coase, se în
dreptau spre primăriile comune
lor de pe Valea Ghimeșului. în 

gional de partid șl a comitetului do 
acțiune local, s-a hotărit să decla
răm greva și să ocupăm fabrica. A 
doua zi a izbucnit greva și la rafi
năria „Româno-Americană". Admi
nistrația de aici a recurs la un 
vicleșug : in complicitate cu poliția 
l-a chemat pe conducătorii grevei 
în birou, chipurile, să trateze cu ei, 
iar aceștia au fost arestați. Comu
niștii nu s-au intimidat Comitetul 
județean de partid a dat cuvînt de 
ordine : în acea zi, la orele 16, în
treaga muncitorime din toate între
prinderile să intre In grevă. Șl așa 
s-a intîmplat. Clocotea Ploieștiul. 
După ore de încleștare, poliția a 
fost nevoită să-i elibereze pe cei 
arestați oare, Împreună cu restul 
manifestanților, au participat la un 
mare miting în centrul Ploieștilor. 
Acceptarea de către administrația 
rafinăriei „Româno-Americană" a 
revendicărilor formulate de greviști 
a reprezentat atunci o victorie de 
răsunet a luptei muncitorilor pe
troliști conduși de partid.

Titluri din ziarele bucureștene 
apărute în februarie 1933 :

„Grave tulburări Ia București : In 
urma unui conflict de muncă, mii 
de muncitori blochează orașul. 
Sîngeroase ciocniri cu armata". 
„8 000 lucrători de la atelierele 
căilor ferate din Capitală au decla
rat ieri grevă șl s-au baricadat în 
atelierele Grivița".

Din „Scînteia" ilegală nr. 4, 28 
februarie 1933 :

„Eroica luptă a ceferiștilor din 
București. Muncitorii de la căile 
ferate, cetățuia cea mai Înain
tată a proletariatului din Româ
nia, au dat istoriei de clasă din 
această țară zile de un neasemuit 
eroism revoluționar și de înfioră
toare jertfe. Atelierele Grivița 
din București au fost teatrul celor 
mai înverșunate și sîngeroase lupte 
de pînă azi dintre clasa munci
toare și burghezia și moșierimea 
română. Neînfricați au înfruntat 
muncitorii căilor ferate potopul 
gloanțelor de mitralieră și paturile 
de puști timp de o zi și o noapte. 
Sute de vieți au fost secerate, rîuri 
de singe au curs".

Mărturii de azi ale unor parti
cipanți la luptele din mari centre 
ceferiste :

Gheorghe TimofI, membru de 
partid din ilegalitate, ceferist din 
Cluj : „La noi greva a fost 
declanșată In dimineața zilei de 
13 februarie cu adunări fulger pe 
secții. Cuvîntul de ordine era : 
„Toată lumea tn ateliere". Am luat 
măsuri de pază. Prima zl a decurs 
relativ calm. A doua zi, către 
prînz. la ordinul unui maior, o 
formație de luptă a luat poziție de 
tragere. Din mijlocul nostru s-a 
despriys muncitorul Victor Pădu- 
rean : „Nu trageți, luptăm pentru 
revendicări drepte, avem copii, 
soții". Maiorul nu a mai avut pu
tere să ordone foc, soldați! au lă
sat armele jos. Deși revendicările 
ne-au fost satisfăcute numai în 
parte, a fost totuși un succes, căci 
s-a dovedit o dată mai mult ma
rea forță de mobilizare a partidu
lui, uriașa putere a unității prole
tare.

Gheorghe Halcu, membru de 
partid din ilegalitate, fost turnător 
la Atelierele Nicolina Iași : „In 
ziua de 16 februarie. în sunetul si
renei și al bătăilor de tampoane, 
am ieșit cu toții tn fața adminis
trației. nie Pintilie a fost urcat pe 
umeri și a vorbit mulțimii, iar o 
delegație s-a înfățișat la director. 
Acesta a refuzat să discute, in 
timp ce în stradă s-a adus armata. 
Ni s-au alăturat și alți muncitori 

■din țară. Demonstrațiile de so
lidaritate cu greva noastră au 
luat amploare. Victoria n-a fost 
imediată și nici spectaculoasă, dar 
e vădit că, datorită luptei noastre 
neînfricate, calea fascizării a fost 
pentru o vreme stăvilită".

A fost prima mare ridicare mun
citorească din Europa după veni
rea la putere a hitlerismului.

ORGANIZAȚII DE MASĂ 
CONDUSE ȘI ORGANIZATE 

DE F.C.R. INTRE ANII 
1922—1940 t

Uniunea Tineretului Comu
nist ;

Sindicatele Unitare ; 
Ajutorul Roșu ;
Frontul Plugarilor ; 
Comitetul Național Antifas

cist ;
Liga Muncii;
Asociația „Amicii U.R.S.S.*; 
Uniunea oamenilor muncii 

maghiari din România (Ma- 
dosz) ;

Blocul pentru apărarea li
bertăților democratice ;

Organizație tineretului anti
fascist ;

Asociația pentru protecția 
femeii și copilului;

Frontul studențesc democrat; 
Liga contra prejudecăților; 
Comitetul pentru apărarea 

deținuților antifasciști;
Societateg pentru întreține

rea raporturilor culturale din
tre România și U.R.S.S.;

Frontul comun al meseriași
lor ;

Comitetele cetățenești ;
Comitetul comun al reuniunii 

universale pentru pace ;
Comitetul antifascist al fe

meilor.

ITINERAR GREVIST
O hartă a marilor acțiuni 

greviste din acea perioadă 
ne-o infățișează chiar titlurile 
din gazetele vremii : „Greva 
de la Dermata-Cluj continuă". 
„Greva de la fabrica Deutch 
din Brașov", „Greva de la 
Marginea-Reșița continuă de 
aproape trei luni". „Grevă la 
șantierele navale din Galați", 
„O mare acțiune muncitorească 
la Iași". „Greva muncitorilor 
din portul Orșova". „Greva de 
la fabrica de sticlă din A- 
zuga“... etc.

1933 : încleștări violente între greviști și aparatul represiv

1935 : glasul mulțimilor împotriva teroarei

fruntea coloanelor pășeau membrii 
comitetelor de acțiune.

Petru Hăîneală s-a aflat atunci 
în fruntea răsculaților din Ghimeș- 
Făget.

— Cînd ajutorul de primar a în
cercat să ne sfideze — își amin
tește el — spunînd delegatului 
nostru, care intrase în primărie, că 
nici nu vrea să știe de cererile 
noastre, mînia a rupt zăgazul și 
oamenii au năvălit cu ciomegele, 
furcile șl coasele. Jur împrejurul 
clădirii răsunau lozinci : „Jos bi
rurile de război ! Vrem pîine și 
lucru ! Jos teroarea ! Vrem școli !“ 

„Dintre locuitorii răzvrătiți — 
scriau gazetele vremii — un cean
gău a fost arestat de jandarmi, dar 
mulțimea cerea cu strigăte ca o- 
mul să fie eliberat ; și, văzînd că 
nu 1 se satisface cererea, înfuriată, 
a spart ușile și geamurile primă
riei, eliberînd pe ceangăul arestat." 
„Ceangăul arestat" era Nagy Anoka 
Peter, în a cărui colibă de pe 
munte se ținuseră tainicele consfă
tuiri în decursul cărora se țesuse 
planul răscoalei. Iar cel care a să
rit primul să-l smulgă din mîinile 
jandarmilor a fost țăranul român 
Gheorghe Cojocaru. O zi întreagă 
la Ghimeș-Făget domn a fost po
porul ! 1939: hotărîrea întregului popor de a apăra independența și integritatea țării
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6 martie 1945 : masele îți impun voința, instaurînd puterea populară

Contra fascismului,

in sprijinul popoarelor cotropite
Vechile garduri și vechile ziduri 

mai păstrează încă, sub straturi de 
vopsea, urmele 
oare partidul 
tășea mulțimii 
ma la luptă. Un asemenea ma
nifest, rămas în arhive, • glă- 
suia : „Ce este Frontul popular an
tifascist 7 Frontul popular antifas
cist este o vastă concentrare de 
torțe pentru apărarea ultimelor li
bertăți 
pentru 
alianță 
oprirea 
rea organizațiilor iui... Este nece
sară o mobilizare formidabilă a în
tregului popor pentru apărarea 
păcii, existenței și independenței 
naționale... Frontul popular anti
fascist va opri ofensiva de scum
pete. jaf șl exploatare neomeneas
că dusă azi de 
nantă. Națiunea

Titluri strigate 
zătorii de ziare : 
prin procesul celor 19 antifasciști' 
(„Atlas", 19 aprilie 1936). „Procese 
antifasciste la Craiova, Iași, Bra
sov" („Arena", 31 mai 1936). „Po
topul proceselor antifasciste" („Ho- 
ria", 7 septembrie 1936).

„Duminică 24 mai (1936 — n.r.) a 
avut loc în sala Tomis, din Calea 
Călărași, o intîlnire autorizată, or
ganizată de domnul Dem. Dobrescu, 
la care au luat parte cca. 5 009 ce
tățeni — se spunea într-o notă a 
poliției. Intrucit participanții aces
tei întîlniri nu mai încăpeau în sală 
si în curte, s-au masat în stradă, 
pe întinderea Căii Călărași, de la 
str. Sfinta Vineri pînă în str. Lu- 
caciu, oprind complet circulația. 
Față de această situație, au inter
venit ofițerii de poliție... și cu mare 
greutate au putut degaja strada, in 
parte... Imediat s-a produs în stradă 
o manifestațiune ostilă contra noas
tră. culminînd printr-un formidabil 
„Huo l“. Această neașteptată reac- 
țiune nu a fost însă de natură sâ 
împiedice operația noastră care și-a 
urmat cursul, reușind, în același 

. timp, să smulgă din mîinile mani- 
festanților placarde cu inscripțiuni 
subversive".

Scopul acelei întruniri, care 
s-a transformat într-o manifestație 
de mari proporții („Adevărul" și 
..Dimineața" apreciau numărul par- 
ticipanților la 25 000), era spus răs
picat : „Demascarea fascismului în 
România ca trădător al națiunii".

„Scînteia" ilegală din 1 iunie 1939 
publica un reportaj despre adevăra
tul caracter pe care l-a avut mani
festația de la 1 mai 1939 din Bucu
rești, concepută inițial de guvernanți 
ca o manifestare a „loialității" bres
lelor față de dictatura carlistă, dar 
transformată, prin acțiunea parti-

manifestelor prin 
comunist împăr- 
adevărul și che-

democratice și de luptă, 
lărgirea lor, pentru 
a forțelor populare, pentru 
fascismului, pentru zdrobi-

larga

reacțiunea guver- 
este în pericol", 
pe stradă de vîn- 
„Ce se urmărește

1936 : verdictele străzii

/1943 : act de sabotaj antihitlerist pe valea Prahovei

dului comunist, într-o puternică 
demonstrație anticarlistă, antifas
cistă și antirăzboinică. „Deasupra 
mulțimii — scria „Scînteia" — se 
înalță placarde antifasciste : Să a- 
părăm granițele țării împotriva a- 
gresorului hitlerist 1 Trăiască inde
pendența națională a țării 1 Jos fas
cismul ! Vrem restabilirea regimu
lui democratic parlamentar !“.

în acei ani, la marile manifestații 
de stradă organizate de partid, s-au 
scandat lozinci și s-au înălțat pla- 
carde cu chemări In sprijinul po
poarelor sugrumate de cotropitorii 
fasciști : „împotriva agresiunii hit- 
leriste în Spania !“, „Pentru liberta
tea poporului spaniol !“, „Jos mîi- 
nile de pe Polonia !“.

Și, astfel, străzile orașelor au im
primat amprentele anotimpurilor... 
Ale marelui anotimp al luptei in 
numele Împlinirii aspirațiilor secu
lare ale poporului român de liber
tate și progres social, în numele in
tereselor reale ale națiunii române, 
în numele internaționalismului pro
letar.

Un cintec-document
„Noi n-avem aer, n-avem soare 
Și nici nu știm ce e un pat, 
Cătușe, fiare și zăvoare 
E totul ce ni s-a lăsat".

E un cintec de temniță, un cîn
tec-document !

Și, iată și confirmarea strict do
cumentară a regimului bestial pe 
care-1 aplica aparatul de repre
siune al burgheziei deținuților po
litici întemnițați la Doftana : o scri
soare a direcțiunii închisorii cen
trale Doftana către direcțiunea ge
nerală a penitenciarelor din Bucu
rești :

„...I se pune deținutului lanțuri 
de mîini și de picioare. (Este vorba 
despre cei întemnițați la „H“ —
n.n.) Drept hrană primește o jumă
tate din rația reglementară și două

zile pe săptămînă post, 
să-și îndulcească traiul 
mente. Nu are voie să 
primească scrisori și nici să fie vi
zitat de rude. în celulă nu există 
nici un fel de mobilier, afară de o 
tinetă și o rogojină. Fiindcă domnii 
inspectori care vizitează penitencia
rul nu sint toți de acord asupra re
gimului de mai sus, unii găsindu-1 
prea aspru, alții prea blind, cu o- 
noare vă rugăm să binevoiți a ne 
da ordin dacă trebuie să continuăm 
cu aceleași norme sau să ne indicați 
tratamentul ce urmează a impune".

Doftana a rămas, pînă la prăbu
șirea ei din 1940, cînd au pierit sub 
dărîmături un mare număr de ne- 
înfricați eroi comuniști, un simbol al 
dîrzeniei și călirii revoluționare.

Nu are voia 
cu alte ali- 
scrie sau să

Patriotismul comuniștilor
Spunem adesea „lumina tiparu

lui" — veche și generoasă metaforă. 
Dar nu lumină, ci beznă înspăi
mântătoare a răspîndit tiparul a- 
tunci cînd a imprimat următoarele 
monstruozități, pe care le reprodu
cem din „Cuvîntul" (2 decembrie 
1940), ziarul „Gărzii de Fier" : 
„Vrem ca nația aceasta să simtă, 
dacă nu simte, să se macereze, să 
mai moară cu miile... Vrem să ve
dem și noi neamul acesta cutremu- 
rindu-se. urtînd... infruntind moar
tea și murind... înțelege neam ro
mân și pleacă-te 1“ Sub semnul a- 
cestei demențe începea, în 1940, 
domnia întunericului, cea mai nea
gră perioadă din istoria României.

Cînd, prin dictatul de la Viena, 
Ardealul de Nord a fost smuls din 
trupul țării, protestul muncitorimii, 
al tuturor păturilor și categoriilor 
sociale din România, a scos mulți
mile în stradă, a umplut coloanele 
ziarelor.

„30 august 1940. Seara. Piața U- 
nirii din Cluj s-a umplut pină la re
fuz de oameni — relatează poetul 
Mihai Beniuc. Vestea Dictatului de 
la Viena a\produs o indignare fără 
seamăn. A doua zi, la chemarea 
Partidului Comunist Român, Clujul 
a ieșit în stradă. în rândurile de
monstranților se aflau mii de mun
citori, țărani, vemți din sate înde
părtate, toată intelectualitatea. Mun
citorii maghiari pășeau alături de 
cei români. T— j_ >.
Viena !' 
mînia se îmbinau cu dorința fier
binte, cu speranța că, în cele din 
urmă, 
grandioasă manifestație a patriotis
mului, prefigurînd ceea ce a urmat 
peste cinci ani, dar atunci cu arma 
in mînă. în august 1944".

în plină teroare fascistă, în 
toamna anului 1940, clasa munci
toare, sfidînd primejdia, a ieșit din 
nou în stradă. Piața

„Jos Dictatul de la
!“ — strigau toți. Revolta,

dreptatea va birui. Era o

Obor din Ca

Momentul de aprigă încleștare
al insurecției

Locurile insurecției... Locuri car«
- nu mai poartă demult semnele bă

tăliilor. Rănile pricinuite de gloanțe 
și explozii în ziduri, în pămînt, în 
copaci, s-au vindecat de mult, sin- 
gele curs a fost spălat de ploi, vu
ietul luptelor s-a pierdut în eter. 
Au rămas amintirile vii, răscoli
toare.

— Eram, pe atunci, muncitor la 
AteLierele S.T.B. — povestea acum 
cițiva ani Mihalache Blană, parti
cipant la insurecția de la 23 Au
gust. Asemeni multor alți tovarăși 
de-ai mei am luat parte, încă din 
1942, la acțiuni inițiate și conduse 
de partid împotriva dictaturii anto- 
nesciene. în 1944 făceam parte din- 
tr-o grupă de șoc. La indicația par
tidului. grupa noastră a tăiat de mai 
multe ori legăturile telefonice ale 
comandamentelor hitleriste. Puțin 
înainte de 23 August am primit ar
me și muniții, cu consemnul să fim 
pregătiți pentru o acțiune de mare 
amploare. Ea a început în zorii zi
lei de 23 August. Am fost atunci 
anunțați, printr-un reprezentant al 
Comandamentului formațiunilor de 
luptă ' patriotice, să ne strângem, 
mai multe grupe de șoc. și să a- 
jungem la podul Băneasa ca să ve
nim în ajutorul ostașilor noștri care 
țineau acolo piept nemților. La po
dul Băneasa, unde am ajuns strecu- 
rîndu-ne prin tirul bateriilor nem
țești, am ocupat poziție de luptă 
alături de ostași. O zi și o noapte 
am apărat această poziție.

pitală a fost astfel, Ia 3 noiembrie 
1940, teatrul unei eroice manifesta
ții muncitorești împotriva ocupa
ției germane, împotriva dictaturii 
militaro-fasciste.

Pe unul din rapoartele Siguran
ței găsim caligrafia lui Ion Anto
nescu : „Orice manifestație de de
zordine va fi reprimată cu ar
mele... Se vor stabili inițiatorii șt 
agitatorii. Aceștia să fie condam
nați la 
Dacă nu 
diat. Se 
pe viață 
imprimă 
le scrie
— n.r.) sau le multiplică într-un fel 
sau altul...".

Legea a apărut, intr-adevăr, 
imediat și, în virtutea ei, 19 din
tre participanții la manifestația 
din Piața Obor au suferit condam
nări grele. Iată ce ne povestește 
acum cel care, pentru vina de a se 
fi ridicat să vorbească mulțimii 
adunate în piață. a fost condam
nat, alături de alți comuniști și 
antifasciști, la mulți ani de muncă 
silnică : Gheorghe Budnărescu, pe 
atunci muncitor, secretar al celu
lei de partid de la tipografia „Uni
versul" :

— La chemarea partidului au 
participat la această manifestație 
muncitori din marile întreprinderi 
industriale ale Capitalei, de Ia Ma
laxa, de la Wolf, de la Vulcan, 
de la Voinea și altele. Manifesta
ția a fost temeinic pregătită. Fie
care avea o însărcinare precisă. 
S-au răspîndit circa 2 000 de ma
nifeste și fluturași. S-au desfășurat 
și steaguri roșii ale partidu
lui. Manifestația noastră a avut 
răsunet. Presa din întreaga lume 
a vorbit despre ea. subliniind erois
mul de, care a dat dovadă mun
citorimea din România în lupta ei 
împotriva fascismului...

muncă silnică pe viață, 
este lege, să se facă ime- 
va prevede muncă silnică 
și pentru tipografiștii care 
manifestele sau acei care 
(gramatica d-lui mareșal

Front împotriva războiului
de război hit-„Distrugeți mașina 

leristă !“ cu aceste cuvinte partidul 
se adresa muncitorilor din uzinele 
care lucrau pentru frontul hitlerist, 
soldaților și tuturor patrioților ro
mâni. Terenul de luptă nu mai era 
strada. Lupta se dădea acum în 
cea mai deplină conspirativitate.

Iată — din „România liberă" 
Ilegală — o cronică a actelor de 
sabotaj săvîrșite numai într-o 
scurtă perioadă :

„Fabrica de armament din A- 
vrig, de pe șoseaua Făgăraș—Si
biu, a sărit în aer. Cantități mari 
de munițiuni, destinate războiului 
hitlerist, au fost astfel distruse, 
împreună cu tot utilajul. în gara 
Ploiești-Triaj au explodat mai 
multe vagoane încărcate cu arma
ment nemțesc pentru front. Pe li
nia București-Constanța a deraiat 
un tren militar, încărcat cu sol
dați nemți. Nu cunoaștem numă
rul victimelor. In regiunea petro
lieră din județele Prahova și Dîm
bovița au luat foc o serie de son
de... Trenuri întregi încărcate cu a- 
vioane I.A.R. s-au întors de pe 
front la Brașov. Avioanele nu au 
putut fi utilizate din cauza unor 
defecte de construcție."

O notă a Siguranței arăta :
..Elementele comuniste din Capi

tală au răspîndit, astă noapte, ma
nifestul adresat „fraților români" 
și semnat Frontul patriotic, prin 
care se face propagandă antiger- 
mană și se îndeamnă soldații ro
mâni să nu mai lupte pe front. De 
asemenea, au fost răspîndite tiche- 
te cu lozinca : „Nu vrem să murim 
pentru nemți

începînd din iunie 1941 și pînă 
în iulie 1944 au fost judecați de 
curțile marțiale și tribunalele mili
tare peste 86 000 de oameni pentru

refuzul de a se prezenta la mobili
zare și de a continua lupta pe 
frontul hitlerist.

Sabotarea războiului se înfăptuia 
adesea cu arma în mînă. ca în ca
zul grupurilor de partizani „Car- 
pați" și „Mărășești". Pavel Popa, 
unul din conducătorii grupului de 
partizani „Mărășești", care a acțio
nat in munții Semenicului, ne spu-
ne :

— La 
am fost 
Sălăjan, 
tetului regional de partid 
Partidul trecuse la organizarea de 
unități armate — formațiuni de
luptă patriotică și grupuri de par-

-tizani — în vederea pregătirii 
surecției armate. Să nu
tăm că Reșița, cu toate
țiunile eroice de sabotaj ale 
lor mai conștienți muncitori ai 
era incă un important furnizor 
armament și muniții pentru armată. 
Prin Banat trecea una din princi
palele căi ferate și șosele — Or
șova — .Timișoara — Belgrad — 
de mare trafic pentru armata hitle- 
ristă. Asupra acestor obiective tre
buia acționat pentru a împiedica 
fabricarea și transportul de arma
ment și pentru a opri transportul 
spre Germania al bunurilor jefuite 
din țară de către hitleriști. Era ne
voie pentru aceasta de o unitate 
de luptă așezată undeva, în apro
pierea celor două obiective. Așa 
a luat ființă grupul 
tizani
pe la 
a fost 
giunii 
lupta ce s-a dat în jurul taberei a 
căzut eroic Ștefan Plavăț.

sfirșitul lui ianuarie 1944 
convocați de către Leontin 
primul secretar al comi- 

Banat.

in- 
ui- 
ac- 
ce-
ei. 
de

de par- 
„Mărășești". într-o zi însă, 
mijlocul lui iunie, pădurea 
împinzită de unități ale Ie
de jandarmi din Oravița. în

Sarcina complexă și eroică pe 
care partidul a încredințat-o for
mațiunilor de luptă patriotică a 
transformat în baricade ale înfrun
tării cu arma în mină zeci și sute 
de puncte ale Capitalei, zeci și sute 
de localități din țară. Punctul cen
tral al acestor acțiuni a fost chiar 
Palatul regal. Iată amintirile a 
dintre luptătorii formațiunilor 
luptă patriotice, Ilie Dinuț și 
colae Prosan :

— Am luat parte la arestarea 
vernului trădător al lui Antonescu. 
Comanda formațiunii a fost încre
dințată comunistului Ștefan Mla- 
din, care avea legătură directă cu 
reprezentantul conducerii P.C.R. 
In seara de 23 August, în jurul orei 
22, pe baza consemnului dinainte 
stabilit, am pătruns în incinta pa
latului, prin intrarea din Calea Vic
toriei. Pe străzi începuseră a se 
auzi rafalele armelor. Imediat am 
fost conduși In sala de arme, unde 
ni s-a anunțat marea veste a dobo- 
rfrii dictaturii mîlitare-fasciste. 
Nouă ne revenea misiunea de încre
dere de a lua sub stare de arest că
peteniile antonesciene reținute în 
palat, de a le transporta în cea ma’ 
deplină conspirativitate la locul 
stabilit de conducerea partidului și 
de a le păzi cu strășnicie. Eram 
fericiți și mîndri de încrederea ce 
ni se acordase, de faptul că ne-a 
fost dat să fim participant! ac
tivi la marele eveniment Istoric.

doi 
de 

Ni-

XU-

„Fără noi, fără clasa muncitoare, 
nu se mai poate concepe

viitorul țării"
nesaț aerul li- 
marile piețe au 
tumultul mulți- 

manifestații

„Vrem prefect democrat, prefect al 
poporului !“ — scanda într-un glas 
mulțimea. Am forțat ușa prin
cipală cu ajutorul unui butuc. 
Primul care a intrat în lo
calul prefecturii a fost un tîmplar, 
Iosub Cahane, secerat imediat de 
gloanțele trase de un sublocotenent 
de jandarmi. Dar nici acest fapt nu 
ne-a intimidat. Spre dimineață a 
venit de la tipografie, proaspăt ti
părită, ordonanța nr. 1 prin care 
se făcea cunoscut numele noului 
prefect : era primul prefect comu
nist.

încă 
mului i 
Martie 
tuiască 
zeci și 
împotrivirea reacțiunii locale, 
intrat pe moșiile boierești, înfi- 
gînd în ele plugurile.

Săptămîni și luni de luptă des
chisă, hotărîtoare pentru destinele 
patriei. Efectiv întreaga tară pu
sese stăpînire pe stradă, își impu
nea prezența și voința în forumul 
public.

„Scînteia", 1 februarie 1945 : 
„Vrem guvern F.N.D., un strigăt 
uriaș izbucnit din 300 000 de piep
turi". 12 februarie : „500 000 de ce
tățeni ai Capitalei au cerut ieri in
staurarea imediată a unui guvern 
F.N.D. (grandioasă întrunire în 
Piața Națiunii)". încolțită, nemai- 
putînd să reziste uriașei presiuni a 
poporului, reacțiunea, prin expo
nentul ei, generalul Rădescu, a or
ganizat, la cea mai grandioasă din
tre manifestațiile populare de pînă 
atunci (600 000 de oameni), masacrul 
din Piața Palatului, de la 24 fe
bruarie 1945. Prin acea „sîmbătă 
singeroasă" reacțiunea n-a reușit 
decît să amplifice uriașa erupție de 
lavă omenească ce-și impunea 
voința. La 6 Martie 1945, instaurînd 

. guvernul Dr. Petru Groza, mulți
mile s-au adunat din nou, trium
fal, în marile piețe. In Piața Pa
latului : 800 000 de oameni din 
București și împrejurimi.

Peste mai puțin de două luni, la 
primul 1 Mai liber, străzile și ma
rile piețe aveau să cunoască ce» 
mai largă afluență din întreaga lor 
istorie.

Ca rezultat al înaintării vijelioa
se a torentului revoluționar, in 
1947 au fost înlăturați ultimii re
prezentanți ai burgheziei din gu
vern. Apoi — și ultimul bastion al 
forțelor reacțiunii : monarhia.

Marea veste a proclamării repu
blicii a declanșat. în întreaga țară o 
furtună de entuziasm popular. Prin 
Piața Palatului era cu neputință de 
trecut. Zeci de mii de oameni s-au 
adunat spontan, cîntînd, prinzîn- 
du-Je în hore care s-au încins în 
tot orașul — în Piața Gării de 
Nord. în Piața Unirii, la „Malaxa", 
la Bariera Vergului etc. Pînă de
parte se auzea scandîndu-se : „Mun
citori, țărani, soldați / Republica a- 
părați !“, „Să trăiască, să-nfloreas- 
că / Republica românească". La fel 
— în toate colțurile țării. Odată cu 
Anul Nou. întregul popor a sărbă
torit mărețul eveniment — făurirea 
republicii, actul de început al revo
luției socialiste.

Țara respira cu 
bertății. Străzile și 

“■ cunoscut din nou
■ milor.- a) marilor 

muncitorești.'
Strateg desăvîrșit, încercat con

ducător al maselor, Partidul Co
munist Român mobiliza forța mul
țimilor la luptele hotărîtoare pen
tru instaurarea revoluționară a 
noii orînduiri sociale și de stat. „Să 
ne unim toate forțele pentru ca 
România să fie, cu adevărat, liberă 
și independentă", era o lozincă 
a acelor zile. Martorii oculari 
ai acelor vremuri sînt în număr de 
milioane și milioane. loan Pa- 
raschivoiu, muncitor cu o vechime 
de aproape 40 de ani la Uzina de 
pomipe (fostă „Fabrica de cântare 
și terezii D. Voinea et. Co“) :

— Chiar din primele zile de 
după 23 August am avut posibili
tatea să-i cunoaștem pe comu
niști, să ne angajăm în luptă sub 
conducerea lor directă și să ne 
convingem că pentru ei nimic nu 
era mai presus decît interesele 
clasei muncitoare, ale țării, că nu 
existau patrioți mai înflăcărați 
decît ei. Ei ne-au ajutat să înțele
gem că stă în puterile noastre să 
deschidem un nou drum țării, că 
fără noi. fără clasa muncitoare, 
nu se mai poate concepe viitorul 
României...

Am cules din paginile ziarului 
„Scînteia", numai în răstimpul pri
melor zece zile ale lunii ianuarie 
1945, următoarele titluri principale, 
care dau senzația unor comunicate 
de pe un cîmp de luptă : 
„Reforma agrară — pînă în primă
vară !“. „Lupta clasei muncitoare 
pentru ridicarea producției". „La 
chemarea F.N.D. țăranii răspund : 
vom. lupta" !“, „Comitetele de fa
brică ridică producția", „Lupta 
pentru sprijinirea legii sindicate
lor", „Marea întrunire cetățenească 
organizată de Frontul Național De
mocrat..." Tot atîtea sarcini de 
luptă, în uriașa strategie politică 
condusă de către partidul comunist 
și menită să conducă la cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare, de către popor.

Cu deosebită atenție se îngrijea 
partidul de viitorul tineretului. 
Chiar in primul număr legal al 
„Scînteii" e publicat un articol al 
conducătorului de atunci al Uniunii 
Tineretului Comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, cu titlul : „Ti
neretul — viitorul poporului". „Noi 
vrem — se spunea în articol — ca 
alături de clasa muncitoare si de 
ponorul român, tineretul să con
tribuie la clădirea unei Românii a- 
devărat libere, democratice si inde
pendente..."

Piața, strada, deveniseră nu nu
mai loc de manifestare, ci și teren 
de luptă directă, aprigă cu reac
țiunea pentru cucerirea puterii.

Petre Cornea, muncitor docher, 
ecum pensionar, evocă episodul 
eroic al asaltului asupra prefecturii 
din Constanța.

— în ziua de 4 noiembrie 1944, 
dimineața, coloana noastră, a do
cherilor, a ocupat un loc în fața in
trării principale a prefecturii.

Revoluția și-a continuat mersul___ „c,,
de secol. Baricadele ei au devenit insă altele : schelele marilor con
strucții ale industrializării socialiste, avanposturile făuririi noii agri
culturi cooperatiste, aulele și laboratoarele. Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, spiritul revoluționar și-a afirmat permanenta ferti
lizatoare pe solul realității românești.

S-au scris și se scriu astfel, sub ochii noștri, paginile unei noi 
epopei. Congresul X al partidului a deschis țării perspectiva însufleți- 
toare, sarcina istorică a făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate. Operă ai cărei creatori șl eroi sînt cei 20 de milioane de cetă
țeni ai României socialiste de azi.

Reportai de Victor BIRLADEANU, Mihai CARANFIL 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

înainte de instaurarea pri- 
guvern democratic, de la 6 
1945, care avea să înfăp- 
reforma agrară. Țăranii din 

i sute de sate, înfrîngînd 
au

biruitor pe parcursul ultimului sfert'
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Garantez
ca ne vom simți

verde

Fârd cuvinte

motive care

foileton
de Nicuțâ TÂNASE

NELL COBAR

EUGEN TARU

Distracție din resurse interne

Concert în luncă

ocup de til
de altă cu-

de masa de 
existau o mie 
motive ca să 
prea strălucit 
iarbă verde.

bine la iarbă

L DOGAR MARINESCU

REZERVAT

MATTY

— Gurra I I

l' .■» •••..

Și o ușă STAS necapi
tonată știe că, pină 
ziua de 30 aprilie 1971, 
înainte 
cantină, 
unu de 
te simți 
bine la 
bine, de la data anunțată 
cu atita exactitate, mă 
simt in măsură să vă aduc 
la cunoștință că, din cele 
o mie și unu de motive, a 
rămas doar unul — și ăla 
de altă culoare.

Cu îngăduința dv., Imi 
voi permite să reamintesc, 
mai intii, cele o mie de 
motive care își pierd va
labilitatea și abia spre 
sfirșit să mă 
timul, și ăla 
loare.

tn
"I,
la
|i 

nu 
de 
Ei

un singur picup ji un sin
gur disc: „Iarba verde, 
verde de acasă".
• Nu aveau nici picup, 

nici un singur disc, dar a- 
veau 8 copii înarmați cu 8 
pistoale cu apă, 5 trompe
te, 6 fesuri și 3 tobe de 
rezervă.

• Nu aveau nici picup, 
nici un singur disc și doar 
un singur copil, dar și ăla 
neastimpărat. Te trezeai 
cu el pe pătura ta, înto
vărășit de un pui de ele
fant scăpat din grădina 
zoologică, pe care încerca 
să-l încalțe cu pantofii tăi 
nou-nouți care te strîn- 
geau.
• Din cauză de pui de

TIMIȘOARA

Solemnitatea dezvelirii bustului
lui Leontin Sălăjan

Cele 1000 de
își pierd valabilitatea... ♦
• Iți făceai sacoșa, gă

seai autobuz pentru „iar
bă verde", găseai £hiar ți 
loc in autobuz, coborai 
unde trebuie, aveai ți pă
tura la tine, dar nu gă
seai unde s-o întinzi.
• Iți făceai sacoșa, gă

seai autobuz pentru „iar
bă verde", dar nu găseai 
loc nici pe roata de re
zervă.
'• Găseai loc pe roata 

de rezervă, dar la cobori- 
re n-u-ți mai găseai sa
coșa.
• Găseai și sacoșa la 

coborîre, dar nu-ți mai 
găseai soacra, care se ur
case pe cealaltă roată de 
rezervă, dar de la celălalt 
autobuz care mergea in 
direcție opusă. Așa că tu 
ajungeai la „iarba verde" 
din Băneasa, iar dumneaei 
la Pustnicul;
• Găseai ți loc unde si 

întinzi pătura, soacra nu 
lua autobuzul de Pustni
cul, dar uitai pătura care 
trebuia s-o întinzi, acasă.
• Nu uitai pătura acasă, 

găseai ți loc, dar iți găseai 
și soacra.
• Erai fericit ci ți-ai 

găsit țl soacra ți sacoșa și 
loc pentru întins pătura, 
dar uitai autosifonul.
• Nu uitai autosifonul, 

dar te certai eu vecinii (de 
pătură) care jucau tenis 
de cîmp cu minge de fot
bal nr. 5, fără picățele, 
muiată In mujdeiul tău de 
usturoi.
• Vecinii tăi de pătură 

nu jucau tenis de cîmp cu 
minge nr. 5 de fotbal, 
fără picățele, dar aveau

elefant, mutai pătura mai 
spre sud-vest ori nord- 
vest dar, din neatenție, o 
întindcai pe o familie nu
meroasă de arici sau pe 
rudele lor, urzicile.
• E mai cinstit să tre

cem peste al treisprezece
lea motiv. Nu pentru că 
m-am născut într-o marți, 
ci e simbătă azi ori aș fi 
superstițios. E bine să 
trecem la paișpe’.
• Motivul paișpe’ e cu 

folosirea în comun a co
șului de hirtii și celelalte. 
Cind voiai să arunci și tu 
cojile de castraveți, ori 
sticlele ciobite, te trezeai 
cu vecinul că-ți zice să-ți 
cauți altul (nu vecin, ci 
coș), întrucît cel de față 
îl are trecut în repartiție 
cu mențiunea: „folosire in 
exclusivitate".
• Dădeai de vecini de 

pătură cumsecade (tineri, 
frumoși, veseli), te împru
mutai și de sare de la ei, 
dar la un moment dat te 
trezeai că-ți cere (unul din 
vecini) nepoata la dans 
(nepoata de la țară care 
stă la tine pină la termi
narea studiilor), li dădeai 
nepoata s-o danseze, dar 
uita să ți-o mai aducă.

• Dădeai de vecini de 
pătură și mai cumsecade. 
Le cereai doar sare, ei iți 
dădeau și muștar și bor

canul cu hrean. Nu îți ce
reau nepoata la dans, in 
schimb te lăsau „oltean" 
de capsulele de sifon, pen
tru care făcuseși in ajun 
6 ore la o coadă lungă, dar 
stufoasă.
• Dădeai de V.D.P. (ve

cini de pătură) de două ori 
mai cumsecade. Nu le ce
reai, nu-ți dădeau nimic, 
dar la așternutul păturii 
iți apărea un cunoscut 
fără sacoșe, dar cu poftă 
de mincare și de băutură... 
Acest cunoscut nu-ți pleca 
decit după scuturarea pă
turii, și, a doua zi, iți sco
tea și vorbe, precum că 
drobul de miel a fost de 
berbec, iar vinul pe care 
l-a băut pe pătură era de 
masă.
• Nu aveat nici o pro

blemă cu V.D.P., dar cind 
îți era lumea mai dragă 
venea echipa artistică cu 
bancurile de la „iarba ver
de" numerele : 13, 15, 14, 
8, 11, 3, 10, 9, 7, 12, 1, 6, 
5, 4, 2.

— Ajunge !
— Ce ajunge 7
— Păi vrei să treci In 

revistă chiar toate cele o 
mie unu motive care...

— O mie, nu o mie unu.
— Chiar o mie, e prea 

mult... Și ce garanții avem 
că n-o să uităm pătura a- 
casă, n-o să călătorim pe 
roata de rezervă, n-o să 
ne invite vecinii nepoata 
la dans, ori că acel < 
neastimpărat n-o să 
cu puiul de elefant 
încalțe cu pantofii 
nou-nouți 7

— Nici una l
— Ce nici una 7
— Nici o garanție.
— Dar dumneata ai tit 

ci ești în măsură să ne a- 
duci la cunoștință că, de 
la data de 30 aprilie 1971, 
nu vor mai fi o mie unu 
motive...

— Așa am spus.
— Atunci 7
— Dar, am spus că va 

rimine totuși unul. Vnul 
singur.

— Si acela de altă cu
loare. Nu ?

— Exact.
— Care e acel motiv, 

singurul care o să ne facă 
să nu ne simțim prea bine 
la iarbă verde 7

— Ploaia.
— Dar în titlu garantezi 

ci ne vom simți bine. Ce 
motive ai...

— Unul singur.
— Care ?
— N-o să ploui.

în sfîrjit, la iarbâ verde

Fruntaș* pe— ramurâ

tv
BIMBATA 1 MAI

fbogramele i ji n

11,30

14,00

14,30

14,50

In Jurul orei 9,00. Transmi
siuni de la mitingurile ți de
monstrațiile oamenilor mun
cii din Capitală șl din țară 
cu prilejul zilei de 1 Mai. 
Intre orele 11,05—11,45 trans
misiuni directe de la Sofia, 
Moscova, Budapesta, Praga, 
Bratislava, Berlin, Varșovia. 
Rtde Iară primăvara. Pro
gram de clntece patriotice țl 
revoluționare In Interpreta
rea corului șl orchestrei de 
studio ale Radlotelevlzlunll. 
Dirijor : Carol Lltvln.
Răsună ctntecul țl jocul pe 
întinsul patriei.
Melodii cu... prioritate. In
terpretează : Ruxandra Ra- 
covlță. Cătălina Marinescu, 
Ovldlu VIlcu, George Enache 
țl formația „Mondial”. Core
grafia Marlus Zlrra. Pre
zintă Valentin Plătăreanu.
Tirgul Internațional Bucu
rești — 1970. Film documen
tar realizat de studioul „A- 
lexandru Sahla".
Concert de prtnz. în pro
gram : • Partea a IlI-a din 
Concertul nr. 4 pentru vioa
ră țl orchestră de Vivaldi — 
solist Mlhal Constantlnescu;

ÎS, ÎS

17,00

10,45

10,20

20,15

• Arie din opera „lullus 
Cesar" de Haendel — solist 
Dan Iordăchescu ; o Arie 
din opera „Flautul fermecat" 
de Mozart — solist Ionel 
Pantea ; o Valsul „Dunărea 
albastră" de J. Strauss, In
terpretează soliștii și orches
tra Operei din Viena ; 
0 „Bagă, doamne, luna-n 
nori" de T. Bredlceanu — 
solistă Elena Cemel ; 
o „Dans" de Brahms — In
terpretează orchestra Radlo- 
televlziunil. Dirijor loslf 
Conta.
Tenis de cîmp : România — 
Olanda (in cadrul „Cupei 
Davis").
Fotbal : R.D.G. — Italia, tn 
preliminariile turneului 0- 
llmplc. Transmisiune directă 
de la Dresda.
Clntece de voie bună cu or
chestra dirijată de Ionel Bu- 
dlșteanu.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
Desene animate : „Orfeu în 
infern" și „Roma după 
Nero" — filme realizate de 
studiourile poloneze.
Timpul florilor. Spectacol 
TV de varietăți realizat de 
Alexandru Bocăneț, cu Ion 
Flnteșteanu, Ion Volcu, Dan 
Iordăchescu, Glna Patrlchl, 
Rodica Tapalagă. Dem. Ră- 
dulescu, Ion Caramltru, Ml- 
haela Dumbravă, Florin 
Plttlș, Dan Tufaru, Doina 
Badea, Margareta Ptslaru, 
Glgi Marga, Anda Călugă- 
reanu, Aurelian Andreescu, 
Jean Păunescu, Slmlon Stan- 
clu, Fărlmlță Lambru, Doru 
Stănculescu, Doina Patrlchl,

22,45
23,00

-J L_J

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
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300 
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IOD

— Ce faceți aici ?
— îi așteptâm pe Popești. Le-am 
dat întîlnire pe cîmpul unde am 
petrecut anul trecut 1 Mai I...

ADRIAN LUCACI

Fărâ comentarii Individualistul

Patrlchl, Gheorghe 
ștefanla Rareș, 

Constantlnescu. In 
Desene animate: 

Dulău” — film rea- 
studiourile ameri-

f
Cornel 
Căciuleanu, 
Ileana “ 
pauză : 
„Șeriful 
Uzat de 
cane.
Telejurnalul de noapte. 
Clntece de petrecere fi 
manțe.

DUMINICA X MAI

PROGRAMELE I Șl H

ro-

9,00 Matineu duminical pentru co
pil. Film serial: 
Episodul „Foca cea

„Tuktu”. 
mare”.

10,00

11,30

cuprins :Viața satului. Din
• Lucrările Sesiunii Marii A- 
dunări Naționale: 0 Scrisori 
din Dobrogea (eseu despra 
comuniștii din satele Castelu 
șl Costinești); 0 Cronica lu
crărilor agricole; • Rapsodul 
de la Săbăoanl: poetul țăran 
Vaslle Dumitru; • Satule, 
vatră frumoasă 1 — peisaj 
geografic șl uman al satului 
In creația cercului de arte 
plastice din comuna Vulcan- 
Brașov; 0 Muzică populară. 
Succese ale muzicii românești. 
Fragmente din: > Rapsodia 
a Il-a de George Enescu. In
terpretează Orchestra simfo
nică din Los Angeles. Dirijor 
Zubin Mehta; 0 Toccata 
pentru plan de Paul Con
stantlnescu. Interpretează In
ger Wlkstrdm (Suedia); 
0 „Ritual pentru setea pă- 
mtntulul" de Miriam 
bă. Interpretează 
„Madrigal". Dirijor:
rin Constantin; • Sulta X

Mar- 
corul 

Ma-

pentru orchestră de George 
Enescu. Interpretează orches
tra Radlotelevlzlunll franceze. 
Dirijor Jean Martlnon; 0 
Preludiu simfonic de Ion Du
mitrescu. Interpretează or
chestra simfonică a Radio- 
televlzlunll. Dirijor Pietro 
Argento (Italia).

12,00 De strajă patriei.
12.30 Ctntecul zărilor. Spectacol 

realizat cu concursul Ansam
blului „Rapsodia Română" al 
U.G.S.R.

13.30 Duminica sportivă. • Tenis 
de cîmp; România — Olanda.
? Fotbal: Politehnica Iași— 

teaua (divizia națională A) 
• Hlplsm: Marele Premiu de 
Steeple-Chase al Angliei. în
registrare "

17,00 Ctntare patriei. C 
ral lnterjudețean. ___
corurile reprezentative 
Județele Sălaj și Gorj. 
zlntă Mlhal Florea.

18,10 Program de circ.
18,40 „Scîndura" — o comedie cu 

Erie Sykes șl Tony Cooper. 
Film realizat de studiourile 
britanice In anul 1970.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici. „Mulțumesc, Ml- 
haela" — desen animat reali
zat de Anlmafllm.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Băiatul șl Muza” — repor

taj TV de Aristide Buholu.
20,20 Desene animate.
20,30 Film artistic • „Semnul Iul 

Zoro". Cu Tyrone Power, 
Linda Darnell, Basil Rath
bone.

22,00 Pagini alese din opere șl ope
rete.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.

_ >e al Angliei. în
de la Liverpool, 

latrlel. Concurs co- 
. Participă 

din
Pre-

A apărut nr. 4 al revistei

„TÎNĂRUL LENINIST"

Vineri, la Timișoara a avut loc 
solemnitatea dezvelirii bustului lui 
Leontin Sălăjan, militant de seamă 
al Partidului Comunist Român, luptă
tor înflăcărat pentru cauza socialis
mului și comunismului, pentru feri
cirea poporului român.

La solemnitate au participat re
prezentanți al organelor locale de 
partid și de stat, veterani ai mișcării 
comuniste și muncitorești, generali 
și ofițeri superiori ai forțelor noastre 
armate, membri al gărzilor patriotice, 
al organizațiilor obștești, numeroși 
locuitori ai orașului. Au fost prezenți 
membri ai familiei lui Leontin 
Sălăjan.

Tovarășul Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R- a 
evocat lntr-o scurtă alocuțiune mo

mente din viața șl activitatea revo
luționară a lui Leontin Sălăjan. „Dă- 
ruindu-se cu abnegație și spirit de 
sacrificiu cauzei luptei pentru ferici
rea poporului român, In calitatea sa 
de secretar al comitetelor regionale 
Banat și Oradea ale partidului, mai 
apoi in funcții de înaltă răspundere 
în conducerea partidului și a statu
lui. Leontin Sălăjan rămîne veșnic 
în amintirea noastră ca pildă și im
bold In opera de înălțare a Româ
niei socialiste pe treptele bunăstării 
și progresului".

După dezvelirea bustului, cel pre- 
zenți au păstrat un moment de re
culegere.

Bustul, operă a sculptorului timișo
rean Szakacs Bela, se află pe bule
vardul timișorean care poartă, de a- 
semenea, numele „Leontin Sălăjan". 

(Agerpres)

„LUPTA DE CLASA"
UN NUMĂR BOGAT, SUBSTANTIAL, ÎNCHINAT

MARII SĂRBĂTORI A PARTIDULUI
Numărul 4 — pe luna aprilie a.c. 

— al revistei „Lupta de clasă", nu
măr omagial, dedicat măreței sărbă
tori a semicentenarului partidului, 
se distinge prin importanța și marea 
varietate a problemelor teoretice și 
practice abordate, prin competența 
analizei unor aspecte Însemnate din 
istoria partidului, ca și a unora din 
problemele do deosebită actualitate 
cu care este confruntată In prezent 
societatea noastră socialistă.

Editorialul revistei — intitulat t 
PARTIDUL COMUNIST — CONDU
CĂTORUL REVOLUȚIEI ȘI CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE IN ROMA
NIA—relevă realismul politicii pro
movate de partid, faptul că, in- 
spirîndu-se din nevoile și con
dițiile specifice României, el a 
știut să adopte in momentele-cheie 
ale istoriei contemporane a țării po
ziții corespunzătoare intereselor vi
tale ale clasei muncitoare, ale mase
lor largi de oameni al muncii. As
tăzi, dnd societatea socialistă cu
noaște puternice transformări Înnoi
toare, creșteri calitative în dezvolta
rea forțelor de producție, In per
fecționarea relațiilor sociale — se 
subliniază în editorial — condu
cerea de către partid reprezintă 
condiția fundamentală a pășirii în 
ritm susținut a poporului român pe 
calea făuririi destinului său luminos, 
socialist.«

în studiul „Contribuții tot mal efi
ciente ale științelor sociale la pro
gresul țării", semnat de MIRON 
CONSTANTINESCU, Hint relevate 
eforturile pentru orientarea activită
ții de cercetare din aceste științe In 
concordanță cu exigențele dezvoltă
rii nțateriale și spirituale a țării, și 
in același timp modalități noi, mai 
eficiente, folosite in organizarea ac
tivității de cercetare, precum și in 
valorificarea rezultatelor ei.

O suită de studii reliefează nuanțat 
aportul creator pe care partidul nos
tru îl aduce in diferite domenii ale 
activității sociale. Astfel, studiile 
„Creșterea rolului partidului și ști
ința conducerii societății socialiste* 
de GHEORGHE BADRUS și „Partidul 
șl sensurile creației" de NESTOR IG
NAT, investighează aria problemelor 
actuale, fundamentale ale perfecțio
nării structurii și mecanismului vie
ții sociale in lumina științei condu
cerii. Conținutul lor dens invită citi
torul la meditație, la cuprinderea in 
cimpul gîndirii politice a unor ele
mente noi, izvorîte din progresul 
tuturor laturilor activității sociale.

Unele din tendințele principale ce

caracterizează dezvoltarea economiei 
noastre moderne sint relevate amplu 
in articolul Modernizarea eco
nomiei naționale : obiective șl ten
dințe, de LIVIU MELINTE.

Studiul lui MIHAI DRAGANESCO
— Relația conducere-informatică — 
realizind o investigație a particulari
tăților actuale ale conducerii econo
miei și societății socialiste, înfăți
șează preocupările și activitatea des
fășurată in direcția asimilării unor 
asemenea elemente moderne ale ști
inței conducerii, cum ar fi informa
tica, automatica etc.

Studiile : Intelectualitatea in socie
tatea noastră socialistă de LAUREN- 
ȚIU POP și ION IUGA și Spirit 
selectiv și adevăr istoric in studierea 
marxistă și editarea literaturii ro- 
mine de AUREL MARTIN surprind 
problematica majoră pe care o ridică 
schimbarea statutului initeliectaali- 
tății In societatea nouă, socialis
tă, importanța deosebită pe caro 
o dețin creația literară actuală și 
activitatea de editare a acesteia ca 
parte integrantă a programului cul
tural național al partidului nostru do 
educarp a tinerelor generații in spi
ritul patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar.

Articolele : „începuturile progra
matice ale socialismului român" do 
DAMIAN HUREZEANU și GHEOR
GHE NEACȘU, „Rezonanta socială a 
creării Partidului Comunist Român" 
de IOAN SCURTU evidențiază boga
tele tradiții revoluționare și patrio
tice ale mișcării noastre muncitorești
— ridicate pe o treaptă nouă, calita
tiv superioară prin crearea partidului 
de avangardă, marxist-leninist al cla
sei muncitoare. Remarcăm, totodată, 
prezența in acest număr a articolului 
„Tradiții Internaționaliste in mișca
rea muncitorească din România" de 
IULIAN CÎRȚÎNA și ILIE SEFTIUC, 
care scoate în relief faptul că in în
treaga lor istorie, clasa muncitoare șl 
partidul ei de clasă au împletit strina 
patriotismul cu via solidaritate față 
de lupta oamenilor muncii de pre
tutindeni pentru libertate, drepturi 
democratice, pace și progres social.

Aria tematică largă, conținutul de 
Idei, multilateralitatea studierii 
unora din problemele majore ale 
dezvoltării societății noastre înscriu 
acest număr al revistei „Lupta 
de clasă", in mod armonios. în 
vasta activitate creatoare cu care 
întregul nostru popor cinstește mă
rețul jubileu al Partidului Comunist 
Român.

P. D.

SALUT COLEGIAL ZIARULUI
„STEAGUL ROȘU"

Se Împlinesc 25 de ani de la apa
riția ziarului „Steagul roșu" Bacău, 
organ al Comitetului județean Bacău 
al P.C.R. și al consiliului popular ju
dețean. în aoest sfert de veac, ziarul 
a, militat activ pentru transpunerea 
in viață a politicii Partidului Comu
nist Român de dezvoltare armoni
oasă și multilaterală a economiei, ști
inței și culturii, adueîndu-și contri
buția la dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor. „Steagul roșu" își 
consacră paginile oglindirii activită
ții desfășurate de oamenii muncii din 
județ pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din programul amplu de edi
ficare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro

mân. Acordînd și în viitor o atenția 
deosebită activității economice com
plexe desfășurate în unitățile și in
stituțiile existente în județ, analizînd 
prin mijloace publicistice adecvate 
atît experiența pozitivă cit și neajun
surile existente, ziarul își va spori șl 
mai mult eficiența, iși va putea în
deplini în bune condiții rolul ce-i re
vine în viața politică și social-cultu- 
rală a județului.

Cu prilejul acestui jubileu, trans
mitem colegilor din Bacău, colabora
torilor și corespondenților voluntari 
ai ziarului un salut călduros și urări 
pentru obținerea unor noi și însem
nate succese in activitatea pe care • 
desfășoară.

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Numărul se deschide cu o 
vie evocare a activității desfășu
rate In cadrul organizației 
U.T.C. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In perioada 1933—1945, 
intitulată „Simbol al tinereții și 
maturității 
continuare, 
semnează 
partidului".
„8 mai 1921—8 mai 1971" sînt 
inserate „însemnări din vremuri 
mai vechi" de N. POPESCU- 
DOREANU, „Angajarea politi
că a intelectualilor" de CORIO- 
LAN DRAGULESCU, „Memora
bila intilnire cu partidul" de TU
DOR DUMITRU, „Publiciști mi- 
litanțl" de ȘTEFAN ROLL, „Trei 
generații de comuniști" și „Dru
muri deschise personalității ti
nerilor". Rubrica „Pulsul viu al 
construcției socialiste — rezul
tat al politicii partidului" cu
prinde articolele : „O politică 
științifică a investițiilor" de 
RADU MĂNESCU, „Partidul — 
promotor consecvent al indus
trializării socialiste" de VASILE 
NIȚA, „Socialismul și libertatea 
umană" de RADU VLADIMIR 
MARIN. „Democrație și uma
nism autentic" de V. CON- 
STANTINESCU, „Liberi și egali

revoluționare". în
DAN MARȚIAN 

articolul „Omagiu 
în cadrul rubricii

in drepturi" de LADISLAU 
BANYAI.

în continuare sînt publicate 
articolele : „Partidul, conducerea 
științifică și știința condu
cerii" de DUMITRU MAZI- 
LU, „Contribuția tinerilor la 
răspindirea filosofiei marxis
te in România" de RADU 
PANTAZI, „Marximul — ca 
unitate dintre știință și uma
nism" de CONSTANTIN BOR- 
GEANU, „Conceptul de tradiție 
literară și artistică" în 
culturală a P.C.R." de 
TRU MATEI, „Partidul 
motor al culturii 
democratice" de GH. I. IO- 
NIȚA. „Dimensiunile social-po- 
litice ale societății viitoare" de 
PETRU PANZARU, „Presa — 
armă de luptă a tineretului 
revoluționar" de GH. SBÎRNA. 
„Dezbaterile T. L." au de data 
aceasta ca subiect „Sensul con
temporan al spiritului revolu
ționar și al patriotismului". 
Mal semnalăm și articolele 
„Problemele tineretului munci
toresc" de IOSIF WALTER, 
„Preocupări și perspective ale 
cercetării științifice a tineretu
lui" de OVIDIU BADINA, 
„Dreptate și slobozenie" de 
DUMITRU ALMAȘ.

politica
DUMI-
— pro- 

umanlste și 
GH. ' -

• „Cupa campionilor europeni" 
la volei masculin a fost cucerită 
pentru a doua oară consecutiv de 
echipa sovietică Burevestnik Alma 
Ata. în meciul de baraj pentru fi
nala competiției, disputat la „Pala
tul Sporturilor" din Bruxelles, în 
prezența a peste 2 500 de spectatori, 
voleibaliștii sovietici au învins cu 
scorul de 3—2 (16—14, 13—15, 15—13, 
9—15, 15—3) formația cehoslovacă 
Zbroiovka Brno.

• Celebrul Jucător de fotbal Fele 
va fi sărbătorit în mod deosebit cu 
ocazia ultimei sale evoluții în echipa 
națională a Braziliei. După cum s-a 
mai anunțat, Pele își va lua „adio" 
de la activitatea internațională cu o- 
cazia meciului amical Brazilia—Iu
goslavia, care va avea loc la 18 iulie 
a. c. într-o declarație făcută repre
zentanților presei sportive braziliene, 
Passarinho, ministrul educației, a 
arătat că Pele merită acest minunat 
omagiu, fiind un elocvent exemplu 
pentru toți sportivii din lume.

• Competiția internațională de te
nis de masă „Cupa ligii europene" a 
fost cîștigată de echipa Ungariei, 
care în ultimul joc a învins cu sco
rul de 5—2 selecționata Cehoslova
ciei. Cîteva rezultate mai importante: 
Jonyer—Kunz 2—1 j Beleznai—Or

lowski 2—0 ; Kishazi—Vostova 2—0. 
Clasamentul final al competiției : 1. 
Ungaria — 12 puncte ; 2. U.R.S.S.— 
10 puncte ; 3. Suedia — 8 puncte ; 4. 
Cehoslovacia — 6 puncte ; 5. Anglia 
— 4 puncte.

• Campionul mondial de box la 
cat. grea, Joe Frazier, a declarat în 
cadrul unei emisiuni televizate la 
San Francisco că-și va pune centura 
în joc anul viitor in fața lui Clay 
sau a lui Foreman. „Nu mi-am sta
bilit încă adversarul", a spus Frazier. 
„Pe Clay îl cunosc foarte bine, însă 
nu sînt prea convins de posibilitățile 
lui Foreman, campionul olimpic da 
la Ciudad de Mexico" — a continuat 
Frazier. Deținătorul centurii mon
diale a arătat că nu intenționează 
să abandoneze Încă sportul cu mă
nuși.

e„MareIe premiu al orașului So
fia" — turneu internațional de bas
chet — a revenit echipei orașului 
Moscova, urmată de selecționatele 
orașelor Roma, Sofia, Havana, Bucu
rești, Ankara, Berlin și Varșovia. în 
ultima zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate : București-Berlin
71—64 (30—37) ; Ankara-Varșovia
106—68 (46—26) ; Roma-Sofia 88—68 
(45—39) ; Moscova-Havana 82—71 
(40-36).
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GLORIOSUL 
SEMICENTENAR

gloriosul
semicentenar

cu realizări deosebite
Sărbătoarea 

înțimpinată de -------------- ------- ----- vrc«va.c,
pline de abnegație, pentru Înfăptuirea programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului. Din întreaga țară au continuat să so
sească, în ultimele zile, știri care înfățișează rezultatele valoroase ob- 

acest an și a angajamentelor în în-

semicentenarului Partidului Comunist Român este 
toți oamenii muncii sub semnul activității creatoare,

ținute în îndeplinirea planului pe 
trecere.

INDUSTRIA CONSTRUCȚII 
LOR DE MAȘINI

Constructoril de mașini au în
cheiat primele patru luni ale anu
lui depășind prevederile planului, 
precum și angajamentele asumate 
în cinstea aniversării semicentena
rului partidului. Planul a fost 
realizat astfel : 101,5 la sută la
producția globală, 103,6 la sută la 
producția marfă vîndută și înca
sată, 100,8 la sută la productivitatea 
muncii și 107,1 la sută la beneficii. 
Față de angajamentele luate în 
cinstea apropiatei aniversări a 
partidului, s-au livrat suplimentar 
produse-marfă în valoare de peste 
250 milioane lei, cele mai însem
nate depășiri obținîndu-se la mo
toare electrice, strunguri, tractoa
re, autoturisme de oraș, rulmenți, 
vagoane pentru linii magistrale, 
aparate radio, articole electrice de 
uz casnic etc.

INDUSTRIA CHIMICA
Unitățllo Ministerului Industriei 

Chimice au îndeplinit cu o zi și 
jumătate mai devreme planul de 
producție pe primele patru luni 
ale anului. Chimiștii au produs 
peste prevederi importante canti
tăți de anvelope, 
fire și 
plastice, lacuri și vopsele, medica
mente 
realizate de ei în primele patru 
luni depășește ou 1 600 milioane lei 
pe cea obținută în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

negru de fum,
fibre chimioe, materiale

etc. Valoarea producției

JUDEȚUL CLUJ
CLUJ (corespondentul „Scinteii", 

Alexandru Mureșan). — Colecti
vele întreprinderilor industriale din 
județul Cluj au realizat cu patru 
zile mai devreme planul pro
ducției globale pe 4 luni și au de
pășit angajamentele luate in ,cin- 
•tea semicentenarului partidului. în 
telegrama adresată cu acest prilej 
de Comitetul județean de partid, 
Comitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, se 
apune, printre altele: „Dăruirea și 
abnegația cu care fiecare salariat 
și-a făcut datoria se va materializa 
în depășirea planului, pină la 8 Mai, 
cu 120 milioane lei la producția 
globală și 130 milioane lei la pro
ducția marfă și prestări de servicii, 
depășire 
tele, în 
vederi a
ținut în minereu, 
ment, 30 tone celuloză, 30 tone hir- 
tie, 40 000 perechi încălțăminte și 
alte produse. Angajamentele ini
țiale luate de unitățile din județ 
vor fi astfel depășite, la producția 
marfă, cu circa 70 milioane lei".

concretizată, intre al- 
realizarea peste
1 250 tone fier

12 000 tone

pre- 
con- 

ci-

JUDEȚUL ARGEȘ
PITEȘTI (corespondentul „Scin

teii", Gh. Cirstea). — întreprinde
rile industriale ale județului Ar
geș au raportat îndeplinirea cu 
trei zile inainte de termen a pla
nului la producția globală pe 4 luni. 
Pină la sfirșitul lunii aprilie s-a 
obținut o producție suplimentară 
de peste 100 milioane lei. Se re
marcă, prin realizări deosebite, co
lectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Combinatul pentru 
exploatarea și industrializarea lem
nului. Combinatul petrochimic și 
Uzina de autoturisme din Pitești.

JUDEȚUL SIBIU
SIBIU (corespondentul „Scinteii", 

Nicolae Brujan). — Intimpinînd cu 
realizări de prestigiu gloriosul se
micentenar al partidului, oamenii 
muncii din industria județului Si
biu au îndeplinit cu 3 zile mai 
devreme sarcinile de plan pe pri- 

jului, producția 
limentar cifrin-

mele 4 luni ale ani 
marfă realizată suplii 
du-se la 90 milioane lei. în acest 
fel, colectivele unităților industri
ale din județ și-au depășit cu 50 
milioane lei angajamentele luate 
în cinstea zilei de 8 Mai. Produc
ția suplimentară a industriei jude
țului Sibiu se concretizează în im
portante cantități de metale nefe
roase, negru d^ fum, acid sulfuric, 
utilaje tehnologice și piese de 
schimb pentru tractoare și autove
hicule. țesături, încălțăminte si al
tele. Colectivele de la uzinele „In
dependența" din Sibiu. „Carbosin" 
din Copșa Mică, „Vitrometan" și 
întreprinderea de foraj pentru gaz 
metan din Mediaș, uzina mecanică 
„Balanța", I.R.U.M. și fabrica de 
stofe „Libertatea" din Sibiu, au a- 
dus cea mai mare contribuție la 
obținerea acestor succese.

viața internațională
ORIENTUL APROPIAT

R.A.U. A RATIFICAT DECLARAȚIA DE CONSTITUIRE A 
FEDERAȚIEI REPUBLICILOR ARABE

CAIRO 30 (Agerpres). — Aduna
rea Națională a Republicii Arabe 
Unite a ratificat declarația de con
stituire a Federației Republicilor 
Arabe, semnată la Benghazi de șefii 
de stat ai R.A.U., Libiei și Siriei — 
anunță agenția M.E.N. Referitor la 
„amendamentele tehnice" aduse de 
Comitetul Central al Uniunii Socia

liste Arabe la textul original al de
clarației de la Benghazi, postul de 
radio Cairo a precizat că „acestea au 
fost preconizate pentru a suprima la
cunele proiectului și a permite con
stituirea federației pe baze solide, 
evitindu-se eșecurile experiențelor 
anterioare".

W. ROGERS : „EXISTA UN CLIMAT PROPICE PENTRU REA
LIZAREA UNUI ACORD DE PACE"

Opțiunile 
politicii externe 

a guvernului 
chilian

• DECIARA77A 1UZ CZ.ODO-
MZRO ALMEYDA

GENEVA

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 30 (Agerpres). — în ședința din 29 aprilie a Comite
tului pentru dezarmare, desfășurată sub președinția reprezentantului 
Etiopiei, Mikael Imru, au luat cuvintul șefii delegațiilor Italiei, Olan
dei, Argentinei și Cehoslovaciei.

COMBINATUL 
DE CONFECȚII 
Șl TRICOTAJE 

BUCUREȘTI

de 
la 
in 

A-

Cu prilejul Zilei de 1 Mai și al 
apropiatei aniversări a partidului, 
colectivul Combinatului de confec
ții și tricotaje București a adre
sat TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă in care 
arată că. aplicind indicațiile parti
dului, personal ale secretarului ge
neral, și-a propus să realizeze o- 
biective importante prin amploare 
și eficientă.

Ne angajăm — se spune printre 
altele în telegramă — ca, în anii 
actualului cincinal, să realizăm, 
peste plan, produse in valoare 
1 200 000 000 lei din care, pînă 
sfîrșitul anului 1971, produse 
valoare de peste 200 000 000 lei.
cest obiectiv il închinăm gloriosu
lui semicentenar al partidului nos
tru Iubit.

După ce arată amploarea acțiunii 
de mecanizare și automatizare a 
producției prin autoutilare, antre
narea lucrătorilor combinatului la 
studierea, dezbaterea și soluționa
rea problemelor de bază ale acti
vității combinatului, în telegramă 
se spune :

Propunerile valoroase ale sala- 
riaților, rezultatele studiilor efec
tuate de colective largi de specia
litate, pentru descoperirea rezer
velor interne, ne-au permis să ne 
angajăm în fața partidului, în fața 
dumneavoastră, iubite conducător, 
să realizăm peste plan produse în 
valoare de 1 200 000 000 lei. Planu
lui de perspectivă conținînd și an
gajamentele noastre ti alăturăm s- 
ceste rînduri ca semn de dragoste, 
de prețuire, ca un omagiu modest 
al colectivului nostru* în cinstea 
gloriosului semicentenar al parti
dului. Vom desfășura o activitate 
neobosită în spiritul indicațiilor pe 
care ni le-ați dat, pentru aplicarea 
prevederilor acestui program, pen
tru a descoperi noi căi de sporire 
a rodniciei muncii noastre. Avem 
deosebita satisfacție de a vă ra
porta că planul de producție pe 
primele patru luni ale anului a fost 
realizat la toți indicatorii, iar pla
nul de export a fost depășit pe tri
mestrul 
1 376 000 
luni ale 
produse 
42 000 000 lei.
fost doblndiite 
griji deosebite 
țirii calității produselor, 
aspect constructiv, cit și estetic și 
funcțional.

leu produse în valoare de 
Iei valută. In cele patru 
anului curent s-au obținut 
peste plan în valoare de 

Aceste realizări au 
în condițiile unei 

acordate imbunătă- 
atît sub

(Agerpres)

PORȚILE DE FIER
Vineri s-au încheiat probele 

complexe la cel de-al 4-lea hidro- 
agregat de • 178 MW al centralei 
electrice „Porțile de Fier". .Func
ționând ireproșabil în cele 72 de 
ore de exploatare continuă, primul 
agregat hidroenergetic de fabrica
ție românească este socotit — in- 
cepind de ieri, ora 16,40 — în sar
cină de producție. El lucrează ia 
un potențial de 123 MW, putere 
maximă ce se poate atinge la ac
tualul nivel al laiului de acumu
lare al hidrocentralei, producind 
zilnic circa 2 950 000 kWh energie 
electrică. /

Această nouă capacitate energe
tică intră în funcțiune cu două luni 
de zile mai devreme decit era pla
nificat. Colectivele de montori, 
constructori și instalatori de la 
marele Sistem hidroenergetic și de 
navigație de pe Dunăre și-au înde
plinit astfel ultima prevedere din 
angajamentele asumate în întrece
rea socialistă consacrată aniversă
rii semicentenarului partidului.

JUDEȚUL HARGHITA
MIERCUREA CIUC (prin telefon 

de la I. Bartunck). — Colectivele 
întreprinderilor industriale din ju
dețul Harghita, muncind cu însu
flețire pentru a întimpina cu re
zultate tot mai bune gloriosul se
micentenar al partidului, au înde
plinit cu trei zile înainte de ter
men sarcinile de plan la producția 
globală pe patru luni ale anului. 
Potrivit estimărilor făcute, produc
ția marfă suplimentară se ridică in 
această perioadă la 25 milioane lei, 
iar livrările la export la 1 milion 
lei valută. Depășirile de plan se 
concretizează în 700 tone fontă, 102 
tone utilaj pentru industria ali
mentară, mobilă în valoare de 3,5 
milioane lei, confecții in valoare 
de 1.2 milioane lei, 2 300 mc che
restea de fag și rășinoase ș. a. 
între unitățile, industriale fruntașe 
se numără C.E.I.L. din Miercurea 
Ciuc. Uzinele de fier Vlăhița și 
Combinatul minier Bălan.

LONDRA 30 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat televiziunii britani
ce, secretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, a opinat că. în pre
zent, există un climat propice pen
tru realizarea unui acord de pace în 
Orientul Apropiat. „Nu doresc să 
spun nimic despre ceea ce cred că 
ar trebui să facă Israelul, sau ceea 
ce ar trebui să facă Egiptul, acest 
lucru rămine să fie stabilit de păr
țile respective", a spus Rogers. 
„Cred, însă, — a adăugat el — că 
există perspectiva realizării unui 
acord în această regiune. Popoarele 
sînt dornice de pace, nu mai au loc 
lupte de aproape nouă luni".

După cum se știe, William Ro
gers urmează să facă, săptămîna vii
toare, o călătorie în capitalele mai 
multor țări arabe și în Israel pentru 
a examina cu reprezentanții guver
nelor respective diferite probleme le
gate de evoluția situației din Orientul 
Apropiat.

★
CAIRO. — Orice inițiativă diplo

matică pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat, fie că 
provine de la Consiliul de Securitate, 
de la Adunarea Generală, de la 
U Thant, fie din partea celor patru 
mari puteri, trebuie să treacă prin 
ambasadorul Jarring, pentru a ușu
ra sarcina 'care i-a fost încredințată 
de Consiliul de Securitate — scrie

Evoluția 
situației 

din Turcia

cotidianul egiptean „Al Gumhuria". 
Atunci cînd William Rogers, secre
tarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., și-a exprimat, cu patru săp- 
tămîni in urmă, dorința sa de a veni 
la Cairo — subliniază ziarul — 
R.A.U. a primit favorabil această 
propunere, oonform voinței sale 
evidente de a încuraja orice spe
ranță și orice tentativă care vizează 
reanimarea misiunii lui Gunnar 
Jarring și, prin aceasta, să ajute la 
soluționarea conflictului. Conjunctu
ra actuală, scrie ,A1 Gumhuria", nu 
permite ca vizita unui secretar de 
stat american, prima în regiune 
după 18 ani, să fie un simplu turneu 
de explorare.

UN INTERVIU AL LUI 
YASSER ARAFAT

AMMAN. — într-un interviu acor
dat radioteleviziunii italiene, preșe
dintele Comitetului Central al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a declarat că fedainii 
au fost retrași din Amman pentru ca 
populația să nu suporte consecințele 
unor eventuale noi incidente, simi
lare celor din septembrie anul trecut, 
cînd de partea rezistenței s-au înre
gistrat 20 000 de marți șl răniți. „Miș
carea noastră, ■ a .precizat el, va con
tinua în munții Ajloun și în Valea 
Iordanului". Vorbind despre relațiile 
dintre rezistența palestineană și au
toritățile de la Amman, Yasser Arrf- 
fat a spus că lupta fedainilor nu este 
îndreptată împotriva tronului ha- 
șemit.

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager
pres). — Ministrul de externe chi
lian, Clodomiro Almeyda, a primit 
grupul de ziariști străini care, la in
vitația guvernului Unității Populare, 
vizitează Chile pentru a lua cunoștin
ță de noile realități din această țară, 
anunță agenția Rrensa Latina. Răs
punzând unor întrebări privind po
litica externă a guvernului chilian, 
Almeyda a declarat că „preocuparea 
principală, în prezent, este de a men
ține pacea și prietenia cu toate țările, 
și in special cu vecinii noștri". El a 
menționat o serie de inițiative chi
liene dedicate dezvoltării relațiilor 
cu Peru, Argentina și alte țări lati- 
no-americane. Almeyda a comunicat 
intenția guvernului său de a restabili 
relațiile diplomatice cu Bolivia, în
trerupte în urmă cu 10 ani. La baza 
acestor relații, a subliniat ministrul 
de externe chilian, trebuie să stea 
principiile autodeterminării popoare
lor, ale coexistenței pașnice și priete
nești dintre națiuni, neamestecul în 
treburile interne. Almeyda s-a referit 
apoi la relațiile dintre Chile și țările 
socialiste, evocînd acțiunile cele mai 
recente — relații diplomatice cu R.P. 
Chineză, Cuba, R. D. Germană, pre
cum și stabilirea de raporturi eco
nomice cu R. D. Vietnam și R.P.D. 
Coreeană.

Ambasadorul ROBERTO CARAC- 
CIOLO, șeful delegației italiene, și-a 
consacrat intervenția problemei in
terzicerii armelor biologice. Declarin- 
du-se pentru negocierea unui proiect 
de convenție de prohibire a armelor 
biologice, ca un pas în direcția eli
minării complete a armelor chimice 
și biologice, delegatul italian și-a ex
primat speranța că se va ajunge în 
timp util la elaborarea unui text 
unic de acord, pe baza propunerilor 
existente, astfel îneît acesta să poată 
fi înaintat viitoarei sesiuni a Adună
rii generale a O.N.U.

Delegatul Olandei, EVERT BOS, 
a tratat în intervenția sa chestiunea 
încetării experiențelor nucleare sub
terane. Arătînd că Olanda se pro
nunță pentru interzicerea totală a 
acestor experiențe — soluție susți
nută de majoritatea delegațiilor din 
comitet — reprezentantul olandez a 
spus că, prin încetarea completă a 
testelor cu arme nucleate, puterile 
nucleare ar contribui la sistarea dez
voltărilor calitative în producția a- 
cestor arme și ar dovedi că sînt dis
puse să pună capăt cursei tehnolo
gice a înarmărilor. O asemenea dova
dă de reținere — a spus reprezentan
tul Olandei — ar echilibra, într-o 
anumită măsură, angajamentele asu
mate de puterile neposesoare de 
arme nucleare prin tratatul de ne- 
proliferare ar genera destindere și ar

îmbunătăți climatul politic interna
țional.

Ambasadorul Argentinei, ERNES
TO LA GUARDIA, a rostit un dis
curs pe tema prohibirii armelor chi
mice și biologice. Arătînd că un a- 
cord global de interzicere a armelor 
chimice și biologice nu s-a dovedit 
posibil, ceea ce a determinat ca ne
gocierile să se concentreze asupra 
chestiunii armelor biologice, delega
tul argentinean a subliniat necesita
tea continuării eforturilor pentru a 
se ajunge la eliminarea tuturor ar
melor din această categorie — chi
mice, bacteriologice, biologice.

Șeful delegației R. S. Cehoslovace, 
ambasadorul MILOȘ VOJEVODA, a 
abordat in intervenția sa problemele 
interzicerii armelor biologice și ale 
prohibirii utilizării armelor nucleare. 
Relativ la interzicerea armelor biolo
gice, delegatul cehoslovac a susținut 
prevederile proiectului de convenție 
depus în comitet de țările socialiste, 
la care România este coautoare. In 
chestiunea interzicerii folosirii arme
lor nucleare, delegatul Cehoslova
ciei s-a declarat în favoarea unui a- 
cord în materie, amintind declarația 
adoptată de Adunarea Generală a 
O.N.U. în 1961. prin care recurgerea 
la armele nucleare și termonucleare 
este considerată ilicită și condam
nată în temeiul prevederilor dreptu
lui internațional.

Lucrările comitetului continuă.

ANKARA 30 (Agerpres). — A treia 
zi a stării de urgență din Turcia a 
fost marcată de suspendarea a două 
ziare, de închiderea sediilor unor or
ganizații și de două explozii la An
kara. care nu au făcut insă victime. 
Cotidienele „Cumhuryet" (indepen
dent) și „Aksam" (organ al Confede
rației Muncii din Turcia), care apar 
la Istanbul, au fost suspendate pen
tru zece-zile din ordinul generalului 

; Faik Turun, numit, la introducerea 
stării de urgență, comandant pentru 
provinciile Kocaeli, Istanbul, Sakarya 
și Zonguldak. Aceste două ziare, 
menționează ordinul de interzicere a 
apariției, au publicat articole contra
re instrucțiunilor comandantului stă
rii de asediu.

Un comunicat al Comandamentului 
stării de asediu din Istanbul preci
zează că numărul persoanelor supra
vegheate se ridică la 83. Este vorba, 
mai ales, de studenți, care au jucat 
un rol însemnat in cadrul grevelor 
studențești și al ocupării localurilor 
universitare, precum șl de patru con
ducători ai Federației social-democra
te. Totodată, ministrul turc de justi
ție, Isvail Arar, a anunțat că peste 
160 de persoane au fost arestate în 
provincia sud-estică Diyarbahir.

Noi atentate teroriste 
la Montevideo

MONTEVIDEO 30 (Agerpres) Un 
val de atentate cu dinamită s-a pro
dus joi în capitala Uruguayans. Tota
lul actelor teroriste se ridică la 27. 
Două atentate au fost comise împo
triva unor cluburi politice care spriji
nă guvernul. Poliția a anunțat că nu 
s-au înregistrat victime. In schimb, 
pagubele materiale sînt considerabi
le, ele depășind 30 milioane pesos.

r
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DESCHIDEREA TÎRGULUI 
INTERNATIONAL 

DE LA CASABLANCA
CASABLANCA 30 (Agerpres) 

Sub deviza 
și promovarea 
primul ministru 
med Laraki, a inaugurat joi cea 
de-a 24-a ediție a Tîrgului in
ternațional de la Casablanca. 
Participă 23 de țări, printre care 
și România.

„Industrializare 
schimburilor", 
marocan, Ah-

I
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Reduceri de prețuri 
in R. S. Cehoslovacă

PRAGA 30. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : A- 
precilnd situația actuală a economiei 
cehoslovace și a pieței, Prezidiul C.C. 
al P.C.C. și guvernul R.S.C. au ho- 
tărît să efectueze unele reduceri de 
prețuri la anumite categorii de bu
nuri de larg consum. Hotărîrea se a- 
plică de la 3 mai. Valoarea totală a 
economiilor realizate de populație pe 
această cale se va ridica la 1,4 mi
liarde Coroane.

OBIECTIVELE NOULUI PLAN 

DE DEZVOLTARE A FRANȚEI
După ce a fost aprobat de guvern 

in cursul zilei de miercuri, proiectul 
celui de al șaselea plan de dezvolta
re al Franței, pe anii 1971—1975, a 
fost prezentat in aceeași seară la te
leviziunea franceză de către premie
rul Chaban-Delmas in cadrul unui 
amplu interviu.

Sintetizind problemele esențiale 
expuse in interviu, ziarul „Le Fi
garo" consideră că primul ministru 
a definit cele două obiective politice 
ale Franței : asigurarea independen
ței și ameliorarea intr-un ritm 
constant a condițiilor de viață 
ale francezilor. In ce privește mij
loacele folosite pentru atingerea a- 
cestor obiective, premierul francez a 
arătat că industrializarea ocupă, in 
mod efectiv, un loc prioritar.

Sub titlul „Al șaselea plan : o 
ambiție modestă", cotidianul „Com
bat" consideră in editorialul său că 
acest proiect exprimă „veșnica con
tradicție intre moderație și irfdrăz- 
neală", subliniind că ritmul anual de 
creștere prevăzut nu depășește 6 la

sută. Un alt cotidian, „VAurore", nu
mește al șaselea plan „un catalog al 
bunelor intenții".

Ziarul „l’Humanită" consideră că 
ar fi fost necesar „ca proiectul de 
plan să fie dezbătut intre guvern și 
organizațiile sindicale, discutat pină 
la nivelul comunelor și al uzinelor... 
Iată că se pune incă o dată, cu oca
zia unui act important, problema 
unei puteri democratice, a unei pu
teri care, prin naționalizare, să eli
bereze Franța de tutela cercurilor 
financiare".

Problema lansării, celui de-al șase
lea plan, preocupare majoră nu nu
mai pentru guvern ci pentru în
treaga economie a Franței, rămine 
in actualitate ca unul din cele mai 
importante aspecte ale societății 
franceze, fiind, de altfel, conside
rat principalul punct pe ordinea de 
zi al sesiunii parlamentare de pri
măvară.

Paul DIACONESCU
Paris, 30

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Reuniuni tributare 
spiritului „războiului rece"

Două reuniuni desfășurate în inter
valul ultimei jumătăți a lunii aprilie 
arată că n-au dispărut incă mentali
tățile anacronice potrivit cărora 
destinele unor țări îndepărtate pot 
fi hotărîte în cancelariile diplo
matice ale cîtorva puteri. în a- 
ceastă perioadă la Londra s-a desfă
șurat o intensă activitate politico-di- 
plomatică privind o zonă a globului 
situată la aproape 15 000 km depărta
re — Asia de sud-est.

Prima intîlnire (care a avut loc la 
15 și 16 aprilie) a reunit pe malurile 
Tamisei pe reprezentanții Angliei, 
Australiei, Noii Zeelande, Malayeziei 
și Singaporelui, în scopul creării unei 
„forțe comune de apărare" în Asia 
de sud-est. întîlnirea s-a soldat cu un 
„aranjament" în vederea creării unui 
nou pact militar menit, chipurile, „să 
protejeze Malayezia și Singapore", 
deși, după cum sublinia ziarul 
„Scotsman", „nici una din țările ve
cine nu manifestă intenții agresive" 
față de acestea.

A doua intîlnire a reunit, în zilele 
de 27 și 28 aprilie, pe miniștrii de 
externe ai țărilor membre ale pactu
lui militar S.E.A.T.O. — S.U.A., An
gliei, Australiei, Filipinelor, Noii 
Zeelande și Thailandei ; ca și în anii 
trecuți a lipsit Franța, iar Pakistanul 
a fost reprezentat prin ambasadorul 
său la Londra, în schimb a partici
pat și un reprezentant al regimului 
de la Saigon.

Ca de fiecare dată în asemenea 
împrejurări, s-au spus multe cuvinte 
despre hotărîrea participanților „de 
a apăra pacea și securitatea", dar 
adevărata dorință de pace și secu
ritate a popoarelor n-a fost lăsată 
să intre în sala conferinței. Este 
adevărat, în ședința de deschiderea 
sesiunii Consiliului ministerial 
S.E.A.T.O., pe lingă vechile sloga
nuri anticomuniste, s-au făcut au
zite și accente noi privind ultimele 
evoluții ale situației din Asia. în 
cuvintările unor delegați s-a făcut 
auzită părerea că problemele Asiei 
și problemele lumii în general nu 
pot fi rezolvate fără participarea

R. P. Chineze, evidențiindu-se în a- 
cest fel interesul tot mai mare care 
se manifestă în această direcție în 
multe capitale de pe glob. S-a sub
liniat, de asemenea, necesitatea re
glementării pașnice a situației din 
Indochina. Ambasadorul Pakistanului 
a subliniat că, după părerea guver
nului țării sale, „actualul conflict 
din Indochina nu poate fi rezolvat 
prin forța armelor, pacea poate fi 
înfăptuită numai printr-un acord po
litic intre părțile interesate. De ase
menea, guvernul pakistanez consi
deră că popoarele din această re
giune trebuie să aibă posibilitatea 
de a-și exercita dreptul la auto
determinare, de a hotărî singure a- 
supra viitorului lor, fără nici un 
fel de intervenție din afară". Din 
păcate, nimic din spiritul sau litera 
unor asemenea declarații nu și-a 
găsit reflectarea în comunicatul fi
nal, căruia de altfel delegatul Pa
kistanului a refuzat să 1 se alăture. 
Acest document, redactat în termeni 
care amintesc de perioada războiu
lui rece, repetă cunoscutele și dis
creditatele lozinci ale necesității 
combaterii „pericolului comunist" în 
Asia de sud-est. Conferința de presă 
ținută la încheierea lucrărilor de 
Jesus Vargas, secretarul general al
S. E.A.T.O., a fost caracterizată de 
aceeași lipsă de receptivitate la 
orice schimbare în regiunea res
pectivă.

Viața demonstrează Insă că ase
menea poziții, care contravin cu
rentului tot mai puternic de opinie 
în favoarea abolirii pactelor mili
tare, anacronism al timpurilor noas
tre, în favoarea rezolvării proble
melor deschise pe calea tratative
lor, nu au nici o perspectivă, după 
cum comunicatele unor reuniuni 
restrînse nu pot împiedica lupta 
popoarelor din Asia de sud-est pen
tru libertate șl independență, pen
tru dreptul lor imprescriptibil de 
a-și hotărî singure soarta.

Londra, 30
N. PLOPEANU

agențiile de presă transmit:
Premierul Consiliului de 

Stat al R.P. Chineze, Clu 
En-lai, l-a primit pe ministrul co
merțului exterior al Ungariei, Jozsef 
Biro, care se află în vizită la Pekin. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire prietenească’ — informează a- 
genția China Nouă.

Un contract pentru fur
nizarea către nigeria a 
unui complex siderurgic 
destinat producției de tuburi fără 
sudură a fost încheiat între „Socie
tatea națională algeriană de siderur
gie" și firma italiană „Innocenti". 
Capacitatea anuală a viitorului com
plex industrial algerian va fi de a- 
proximativ 100 000 tone tuburi, ce 
vor fi utilizate în industria petrolie
ră. Noile întreprinderi vor fi cons
truite în împrejurimile centrului si
derurgic de la Annaba și vor intra 
în producție în anul 1974.

Relațiile economice so- 
vieto-japoneze. La Tokit> au 
fost parafate acordul privind schim
burile comerciale și plățile dintre 
U.R.S.S. și Japonia pe anii 1971—1975. 
precum și scrisorile de schimb pri
vind comerțul în zona de litoral pe 
aceeași perioadă și garanțiile guver
nelor U.R.S.S. și Japoniei referitoare

la construcția unui port în Golful 
Vranghel, informează agenția TASS.

Existența unui serios 
dezacord în rîndul cabine
tului canadian, în legătură cu 
politica eoonomică promovată de pri
mul ministru Pierre Elliott Trudeau, 
a ieșit la iveală în urma demisiei 
ministrului comunicațiilor, Erick 
Kierans. Potrivit agenției A.P., Kie
rans a reproșat primului ministru 
faptul că politica de impozite a gu
vernului favorizează mai mult in
vestițiile particulare decit crearea 
de noi Slujbe într-o economie în care 
șomajul face numeroase victime.

și comunicațiilor, precum și cu alte 
oficialități.

Președintele Consiliului 
Revoluției al Republicii Al
geriene, Houari Boumediene,
a avut joi o întrevedere cu minis
trul marocan al afacerilor externe, 
Youssef Bel Abbes, care se află în
tr-o vizită oficială la Alger. Cu a- 
cest prilej. Youssef Bel Abbes a re
mis șefului statului algerian un me
saj din partea regelui Marocului. 
Hassan al II-lea.

cheiat la Sofia. Protocolul semnat cu 
acest prilej prevede colaborarea re
ciprocă în domeniul industriei elec
trotehnice, construcțiilor navale, teh
nicii și «utilajelor de construcții, pre
cum și în economia forestieră.

Președintele Republicii 
Peru, Juan Velasco Alvarado, a 
primit delegația economică chineză, 
condusă de Ciu Hua-mln, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R. P. Chineze, cu care a avut o con
vorbire prietenească, anunță agenția 
China Nouă. Delegația chineză a so
sit în capitala peruană la 22 aprilie, 
la invitația Ministerului de Externe 
al Republicii Peru. în timpul vizitei, 
membrii delegației chineze au purtat 
convorbiri cu miniștrii și adjuncții 
miniștrilor afacerilor externe, ener
giei și minelor, industriei și comer
țului, agriculturii, pescuitului, eco
nomiei și finanțelor, transporturilor

Lucrările primei sesiuni 
a comisiei mixte bulgaro- 
SUedeze Pentru colaborare econo
mică, industrială și tehnică s-au !n-

Program de colaborare 
tehnico-științifică sovieto- 
iugoslavă. La Be'srad * fost 
semnat Protocolul cu privire la cea 
de-a 25-a sesiune a Comisiei iugo- 
slavo-sovietice pentru colaborare 
tehnico-științifică — informează agen
ția Taniug. A fost adoptat noul 
program de colaborare între cele două 
țări, care prevede schimbul de do
cumentație tehnică și specialiști.

SANTIAGO DE CHILE 30 (A- 
gerpres). La Biblioteca naționa
lă din Santiago de Chile a 
fost organizată intre 23 și 29 
aprilie o expoziție a cărții ro
mânești, care urmează să fie 
deschisă și in alte orașe chilie
ne.

Cotidianul „La Nation" a pu
blicat ample relatări despre ex
poziție și despre activitatea edi
torială din România.

La Roma au lucrările
celei de-a 50-a sesiuni a Institutu
lui internațional pentru unificarea 
dreptului privat (UNiDROTT), 
organizație interguvernamentală. Ra
portul general privind „priorități în 
codificarea dreptului comercial in
ternațional" a fost prezentat de 
prof. Tudor Popescu, de la Univer
sitatea din București membru în 
Consiliul de conducere al 
UNIDROIT. Raportul a fost a- 
probat în unanimitate.

Senatorul american Frâd
R. Harris, Însoțit de un grup de co-

laboratori, a sosit la Varșovia, re
latează agenția P.A.P. El a fost pri
mit de Artur Starewicz, vicepreșe
dintele Comisiei Seimului pentru a- 
facerile externe, și a purtat cu Jo- 
zef Winiewicz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
convorbiri în problemele relațiilor e- 
conomice dintre Polonia și S.U.A.

Ministrul comerțului ex
terior al R. S. Cehoslovace, 
Andrej Barcak, s-a înapoiat la 
Praga venind din Republica A- 
rabă Unită. El a semnat la 
Cairo protocolul comercial privind 
schimburile dintre cele două țări în 
anii 1971—1972. Intr-o convorbire cu 
un reprezentant al agenției C.T.K., 
Andrej Barcak a arătat că. în cursul 
convorbirilor purtate cu membrii 
guvernului R.A.U., delegația ceho
slovacă a examinat probleme privind 
lărgirea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, inclusiv problema Încheierii, în 
curînd, a acordului comercial pe ter
men lung pe anii 1971—1975.

Primul ministru belgian, 
Gaston Eyskens, aflat !ntr-o vizită 
oficială la Bonn, a început joi con
vorbirile cu cancelarul Willy Brandt. 
Aceste convorbiri s-au referit la 
perspectivele convocării conferinței 
general-europene asupra securității, 
la politica guvernului R.F. a Ger
maniei față de țările socialiste euro
pene, la relațiile Est-Vest și la pro
blemele pe care le ridică intrarea 
Angliei în Piața comună.
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1921, precum și ani- 
a trei decenii de la 
antifascistă din Proș-

de greve și 
această pri

de 12 sau 24 de 
majorarea sala-
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a-
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PARIS:

TERRA INuPREAJMA
INTIIULUI DE MAI

De la un eapăt la altul al Terrel, ziua de 1 Mai, ziua frăției 
și solidarității internaționaliste a proletariatului, este intîm- 
pinată cu puternice acțiuni pentru cauza oamenilor muncii 
de pretutindeni, pentru pace și progres social. Prin marile 
Înfăptuiri în construcția noii societăți, prin bătăliile de clasă 
Împotriva dominației capitalului, prin lupta pentru sfărimarea 
ultimelor cătușe ale colonialismului, pentru afirmarea drep
turilor popoarelor de a-și hotărî de sine stătător căile dezvol
tării, Împotriva politicii de agresiune și dictat ale imperia
lismului, oamenii muncii de pe toate meridianele iși manifestă 
— in funcție de condifiile țărilor în care trăiesc — voința 
de a transforma in realitate visul unei lumi eliberate de 
exploatare, o lume a Înțelegerii și colaborării.

Veștile sosite la redacție in aceste zile din diverse puncte 
ale globului conturează edificator tabloul prefacerilor înnoi
toare ale lumii contemporane.

MOSCOVA PEKIN

HANOI

Arma si mistria»
— simboluri

Capitala Republicii Demo
crate Vietnam celebrează în 
acest an sărbătoarea muncii 
angajată lntr-un amplu proces 
de construcție. Trăsătura spe
cifică a Înfățișării Hanoiului o 
dau acum, alături de adăpos
turile antiaeriene durate în a- 
nii de luptă victorioasă îm
potriva bombardamentelor 
dușmane, noile construcții care 
se ridică In diferitele zone ale 
orașului, prefigurînd chipul de 
mline al metropolei socialiste 
moderne.

în zona de »ud-est a ora
șului, în cartierul Truong Dinh 
se desăvirșește profilul unui 
complex edilitar cuprinzînd 70 
de blocuri de locuințe, care 
vor fi date curlnd în folo
sința oamenilor muncii. Un 
șantier reprezentativ pentru 
eforturile constructive din a- 
ceste zile este și edificiul nou
lui Institut politehnic care ur
mează să asigure pregătirea 
a 4 000 de studenți.

Pe șantierele de construcții, 
ca, de altfel, la oricare din 
locurile de muncă ale Hanoiu-

lui — Ia uzinele de construc
ții mecanice „Tran Hung Dao“ 
și „Tran Phu“, la combinatul 
textil „8 Martie" sau în coo
perativele de producție din îm
prejurimile orașului — se pot 
consemna nenumărate exemple 
semnificative ale muncii pline 
de dîrzenie, abnegație și ero
ism desfășurată pentru refa
cerea și dezvoltarea capitalei.

„A produce bine și a ne a- 
păra bine" — aceste cuvinte 
sintetizează elocvent direcția 
eforturilor Vietnamului eroic, 
care, in lupta sa plină de suc
ces împotriva unui inamic în
zestrat cu tehnica militară cea 
mai modernă, a demonstrat că 
este invincibil acel popor ho-' 
tărît să facă orice sacrificii 
pentru a-și apăra libertatea și 
independența. Atît In capitala 
patriei vietnameze, cît și In 
toate așezările Republicii De
mocrate Vietnam, simbolurile 
acestei primăveri slnt arma 
și mistria.

Corneliu VLAD

însufletitoare
1

prind viață
Sărbătoarea celor ce mun

cesc găsește poporul polonez 
angajat pe un front larg la 
traducerea in viață a hotărîri- 
lor plenarelor a 7-a și a 8-a 
ale C.C. al P.M.U.P. întreaga 
activitate a oamenilor muncii 
se desfășoară sub semnul mă
surilor economice și politice 
întreprinse de conducerea par
tidului și statului pentru dez
voltarea vieții sociale, pentru 
soluționarea problemelor
stringente ale mersului înainte 
al societății. Se manifestă tot 
mal limpede efectele pozitive 
ale șirului de măsuri îndrep
tate spre Întărirea legăturilor 
dintre partid și mase, spre 
dezvoltarea unei vieți sociale 
democratice, soluționarea u- 
nor probleme economice strin
gente, consolidarea rolului con
ducător al partidului ca factor 
de Însemnătate esențială pen
tru Înaintarea pe calea socia
lismului. Veștile care sosesc în 
aceste zile de pe șantierele con
strucției socialiste vădesc încre
derea clasei muncitoare în a- 
ceste măsuri, hotărîrea de a le 
traduce în viață. Astfel, la uzi
nele „Ursus", cea mai mare în
treprindere producătoare de 
mașini din voievodatul Varșo
via, au început probele în ve-

derea introducerii în producție 
a unei noi „familii" de tractoa
re — între 30 și 75 CP. Pe șan
tierul centralei electrice „Os- 
trolenka B“ s-a hotărît scurta
rea apreciabilă a ciclului de 
construcție a acestui important 
obiectiv energetic, care în e- 
tapa finală va avea o putere 
instalată de 600 MW. Con
structorii de nave de la Gdansk 
și Szczecin, minerii și siderur- 
giștii silezieni, oțelarii de la 
Nowa Huța și Huța Warszawa, 
constructorii de autoturisme de 
la uzinele Zeran din capitală, 
lucrătorii din sectorul indus
triei alimentare și textile anun
ță noi depășiri de plan.

Pretutindeni aci, în Polonia 
populară, la Varșovia ca și la 
Cracovia, la Lodz ca și la Poz
nan, Gdansk-sau Katowice se 
apreciază că demonstrațiile de 
1 Mai vor constitui o expresie 
a atașamentului față de noua 
conducere a partidului, față de 
măsurile luate de aceasta, vor 
oglindi hotărîrea de a realiza 
noi succese în dezvoltarea e- 
conomiei potrivit intereselor 
ridicării nivelului de trai al 
poporului, înfloririi patriei so
cialiste.

1971, anul centenar al Comu
ni din Paris, continuă să a- 
ucă în actualitatea poli- 
ică și socială din Franța 
narile probleme ale lumii 

contemporane, făcînd, prin 
concordanța dintre manifestă
rile prilejuite de glorioasa a- 
niversare și acțiunile revendi
cative ale clasei muncitoare 
franceze, o legătură organică 
intre idealurile seculare ale 
proletariatului și lupta conti
nuă pentru izbîndirea deplină 
a acestora. Sărbătorind cente
narul Comunei, laolaltă cu in- 
I reaga omenire muncitoare, 
Franța acestei primăveri a de
monstrat, prin marile acțiuni 
sociale desfășurate, perma
nenta spiritului Comunei din 
Paris, a spiritului combativ 
muncitoresc.

Prin amploarea și efectul ac
țiunilor muncitorești din ulti
mele săptămini, primăvara lui 
1971 continuă să fie numită 
aci „o primăvară fierbinte". 
Un șir de evenimente de pro
fundă reverberație socială și 
politică au scos din nou în e- 
vidență cu toată acuitatea în
semnătatea esențială a solida-

Forța creatoare 
a întrecerii socialiste

în acest început de primă
vară, oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică se află an
gajați în munca pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. O trăsătură caracte
ristică a activității susținute ce 
se desfășoară în prezent în în
treprinderile industriale din 
întreaga țară o constituie pre
ocuparea pentru realizarea u- 
nei productivități superioare a 
muncii. Ziarele aduc în per
manență mărturii elocvente în 
acest sens. Iată cîteva. 
Colectivul Uzinei mecanice din 
Leningrad a realizat, cu trei 
luni înainte de termenul pre
văzut, turbina cu o putere de 
508 000 kilowați pentru cel de-al 
11-lea agregat energetic al 
hidrocentralei de la Krasno- 
iarsk, pe Ienisei; petroliștii so
vietici au atins nivelul unei 
producții zilnice de un milion 
tone de țiței, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul acestui an ei să extra
gă din măruntaiele pămîntului 
377,5 milioane tone. Numeroase 
întreprinderi, printre care 
Combinatul siderurgic din Za- 
porojie, minele carbonifere din 
bazinul Donețului, Combinatul 
chimic din Novokemerovo au 
întîmpinat ziua de 1 Mai cu 
importante depășiri ale planu
rilor de producție.

Avîntul activității creatoare 
se face simțit totodată pe șan
tiere, în colhozuri, în institu
țiile științifice, în toate sectoa
rele vieții sociale. în aceste 
zile, opinia publică din U.R.S.S. 
— ca și de pretutindeni — se 
află sub impresia puternică a 
noii realizări a științei și teh
nicii sovietice, materializate în 
noua experiență cosmică a na
velor „Saliut" și „Soiuz-10“.

în cursul întrecerii socialiste 
In producție se nasc mereu noi 
inițiative. Un grup de frun
tași în producție șl eroi ai mun
cii socialiste din Leningrad au 
lansat tuturor muncitorilor o- 
rașului chemarea de a realiza 
sarcinile săptămînii de lucru 
cu o zi mai devreme, iar în 
ultima 
ducție 
marea 
mai în 
șui de pe Neva, ci și In cele 

- din Moscova și alte localități. 
La uzina de agregate „Dnepro
petrovsk" (Ucraina) se extinde 
mișcarea inițiată de comsomo- 
liști — „Nivelul inovatorului de 
azi — norma comsomolistă de 
mîine", al cărei țel este ridica-

| 
f

rității muncitorești, a unității 
de acțiune a forțelor politice 
de stingă. Două mari acțiuni 
s-au dovedit deosebit de con
cludente în acest sens : mișcă
rile greviste desfășurate de mi
nerii din Bazinul Lorrenei, de 
metalurgiștii de la Battigno- 
les, de viticultorii și agricul
torii din Provence, de lucrăto
rii poștelor și telecomunicați
ilor. de corpul profesoral și lu
mea liceală și studențească în 
apărarea școlii laice ; și — pe 
de altă parte — recentele ale
geri municipale, in care prin
cipalele forțe ale stîngii fran
ceze, comuniștii și socialiștii, 
au repurtat o elocventă victo
rie, demonstrînd nu numai e- 
ficiența unității într-o etapă 
sau alta, ci. mai ales, necesi
tatea permanenței ei, ca o con
diție sine-qua-non a marilor 
transformări sociale.

Primăvara fierbinte a acestui 
an. primăvara centenarului Co
munei. este totodată pentru 
proletariatul francez o primă
vară a solidarității și, prin a- 
ceasta, o primăvară a izbînzi- 
lor viitoare.

loan GRIGORESCU

zi să se dea pro- 
suplimentară. Che- 

a găsit ecou nu nu- 
intreprinderile din ora-

rea productivității la fiecare 
loc de muncă. Inițiativa a fost 
preluată și de comsomoliștii 
minei „Saksagan" din bazinul 
Krivoirog. Graficul realiză
rilor de pină acum arată că 
pretutindeni angajamentele 
luate se îndeplinesc cu succes.

Acestea, ca și multe alte vic
torii în muncă vor fi înscrise 
pe pancartele și panourile roșii 
cu care în. dimineața zilei de 1 
Mai oamenii sovietici vor ieși 
la tradiționala demonstrație 
din Piața ~ 
ca și din 
ale țării.

Roșie din Moscova, 
toate celelalte orașe

Noi realizări 
în construcția 

socialistă
...„Mai tare ca oțelul". Nu 

este vorba de o figură de stil, 
ci de o nouă și importantă rea

lizare pe tărîm tehnico-științific 
a oamenilor muncii din China 
populară. Faptele s-au petrecut 
în zilele din preajma acestui 1 
Mai, la fabrica de roți dințate 
din Senian, capitala provinciei 
Liaonin care, prin ponderea ei 
industrială, situează partea de 
nord a țării pe un loc fruntaș 
pe harta economică a Chinei. 
Pină nu demult, fabrica utiliza

tesc oamenii muncii chilieni 
pentru lntimpinarea primului 
1 Mai al imei noi perioade, 
profund novatoare in istoria 
patriei lor. Este în plină desfă
șurare bătălia pentru transpu
nerea In viată a reformelor 
cuprinse In programul Unității 
Populare. Se apropie de îm
plinire una din marile aspira
ții ale poporului chilian — re
integrarea în patrimoniul na
tional a minelor de cupru, se 
intensifică ritmul de înfăptu
ire a reformei agrare.

Chemarea de 1 Mal a Confe
derației unice a oamenilor 
muncii din Chile este apelul 
la consolidarea victoriei poli
tice a Unității Populare, la ma
nifestarea largă a solidarității 
internaționale în lupta popoa
relor pentru progres social. în
tr-o formă specifică, răflectind 
particularitățile naționale con
crete, „experiența chiliană" a 
dat dimensiuni noi, profund 
originale acestei lupte.

Eugen POP
mari cantități de oțeluri bogat 
aliate. In scopul economisirii 
acestor oțeluri, solicitate de a- 
proape toate ramurile econo
miei naționale, colectivul fa
bricii, în urma unor studii a- 
mănunțite, a făcut propunerea 
de folosire a unui înlocuitor 
realizat din fontă. Pornindu-se 
de la faptul că atit oțelul cit 
și fonta sînt aliaje de fier și 
carbon, s-a ajuns la concluzia 
că, pentru a obține o fontă 
care să înlocuiască oțelurile bo
gat aliate, trebuie determinate 
schimbări in însăși structura 
ei moleculară, în vederea îm
bunătățirii propi ietăților meca
nice. După sute de experiențe 
efectuate cu răbdare și tenaci
tate, după elaborarea unei se
rii de noi operații tehnologice, 
s-a reușit să se producă un tip 
de fontă de mare rezistență, cu 
proprietăți tehnice similare o- 
țelurilor de calitate superioară. 
In acest fel, in afara unei mari 

. economii de oțel, se obține o 
eficiență ridicată a producției, 
prețul de cost al produselor res
pective redueîndu-se la Jumă
tate.

Această nouă realizare de o 
deosebită Însemnătate se a- 
daugă multiplelor succese ale 
oamenilor muncii din China 
populară In cele mai diferite 
ramuri de activitate. La șan
tierul naval Ceangnan, de pil
dă, a început producția în serie 
a cargourilor de 10 000 de tone. 
Pe urmele geologilor, care au 
adus o contribuție de seamă la 
prospectarea de noi zăcăminte 
de cărbune și metale rare In 
zona situată la sud de fluviul 
Galben, minerii au deschis nu
meroase exploatări de impor
tanță națională, petroliștii chi
nezi au dat la iveală noi ba
zine petroliere. Lansarea cu 
succes tn luna martie a unui 
satelit artificial al pămîntului 
se înscrie, de asemenea, pe li
nia marilor progrese înregis
trate atît de industria cit și da 
știința și tehnica R. P. Chi
neze.

Sînt cîteva exemple în care 
se reflectă, ca într-o oglindă 
Înaltele capacități creatoare ale 
poporului chinez, hărnicia cu 
care el muncește, sub conduce
rea partidului, pentru edifica
rea societății socialiste în pa
tria sa.

AFRICA

Cad forturile
din junglă

în zonele Africii unde se mai 
menține robia colonială, Ziua 
internațională a muncii este 
sărbătorită cu arma în mînă. 
Mișcarea de eliberare din colo
niile portugheze dă în aceste 
zile puternice lovituri trupelor 
colonialiste, chiar în punctele 
lor fortificate, în cazărmile mi
litare. în Angola, la 10 ani de 
la declanșarea insurecției, lup
ta a căpătat aspectul unei miș
cări generalizate, ea desfășu- 
rîndu-se pe cinci fronturi, care 
cuprind 10 din cele 15 districte 
ale Angolei. In pofida spriji
nului masiv acordat de cercu
rile imperialiste, colonialiștii 
portughezi au fost obligați să 
se retragă de pe întinse re
giuni ale țării, înglobînd o su
prafață de peste 400 000 km. p. 
In Mozambic acțiunile ofensi
ve ale armatei de eliberare, 
conduse de FRELIMO, produc 
însemnate pierderi trupelor co
loniale, — celor 10 000 de pa- 
trioți din unitățile regulate a- 
dăugîndu-li-se un mare număr 
de partizani, care acționează in

spatele inamicului. în fine, în 
Guineea-Bissau a fost elibera
tă peste două treimi din supra
fața țării, trupele colonialiste 
fiind împinse în regiunile de 
coastă.

In diferitele regiuni ale Afri
cii de sud, supuse dominației 
apartheidului, se înregistrează 
în aceste zile o dezvoltare a 
activității formațiunilor de 
partizani. Sînt forme noi de 
luptă, care vin să completeze 
manifestările de Împotrivire 
față de politica de apartheid, 
ca sabotajele și demonstrațiile. 
In Rhodesia de sud, patrioții 
au efectuat anul trecut peste 
100 de atacuri împotriva tru
pelor rasiștilor rhodesieni, u- 
nele chiar în apropiere de ca
pitala țării.

Succesele incontestabile al< 
mișcărilor pentru eliberare na
țională arată că se apropie tim
pul cînd colonialismul și rasis
mul vor fi deplin abolite de p< 
continentul negru.

A. BUMBAC

Silviu PODINA

WASHINGTON

„Inițiativa de la 
T orgau"

BELGRAD

Tradiții ale luptei
proletare

Alexanderplatz, noul cențru 
al capitalei R.D.G., inundat in 
aceste zile de un soare strălu
citor, atrage un număr neobiș
nuit de vizitatori. în fața lor se 
înalță construcțiile moderne — 
rezultat al eforturilor a mii de 
constructori. Machetele de a- 
cum cîțiva ani au devenit rea
litate. Noile blocuri, printre 
care hotelul „Stadt Berlin" cu 
cele 39 etaje ale sale și alte e- 
dificii moderne din beton și 
sticlă, turnul televiziunii, se 
adaugă în șirul mărturiilor ca
pacității creatoare a oamenilor 
muncii din R.D.G.

Bătălia pentru înfrumuseța
rea și modernizarea orașelor 
nu constituie o preocupare ex
clusivă a constructorilor. Ca 
urmare a așa-numitei „iniția
tive de la Torgau", în întreaga 
R.D.G. s-a declanșat o largă 
mișcare de masă pentru înfru
musețarea aspectului exterior 
al clădirilor, construirea de 
cămine, grădinițe, școli, amena
jarea de noi suprafețe verzi și 
parcuri.

Spiritul de Inițiativă se 
marcă, firește, nu numai 
plan edilitar. In întreprinderi, 
mișcarea inovatorilor aduce o 
apreciabilă contribuție la pro
movarea progresului tehnic, la 
automatizarea și raționalizarea 
unor procese de producție. La 
Combinatul „7 Octombrie" din 
Berlin a fost astfel elaborat, 
de pildă, agregatul „Rota F. 
125“ care poate strunji, freza și 
șlefui concomitent șapte piese, 
schimbînd automat sculele, — 
ceea ce sporește productivita
tea muncii de peste trei ori.

Inițiativele oamenilor muncii 
din R.D.G. în cinstea lui 1 Mai, 
ca și a importantului eveni
ment pe care îl va constitui cel 
de-al VIII-lea congres al 
P.S.U.G., realizările dobîndite 
în construcția socialistă vor 
figura la loc de cinste în cadrul 
tradiționalelor manifestări fes
tive ce vor avea loc in ziua 
sărbătorii celor ce muncesc de 
pretutindeni.

Prima „Ofensivă de primă
vară împotriva războiului din 
Indochina", organizată in Sta
tele Unite, și-a pus puternic 
amprenta asupra actualității 
politice americane, antrenînd 
intr-un imens șuvoi uman pă
turi larg) ale opiniei publice. 
După marșul de la Washing
ton al celor 500 000, considerat 
cel mai mare pe care l-a cu
noscut vreodată capitala 
S.U.A., partizanii păcii au tre
cut la organizarea de acțiuni 
antirăzboinice pe plan local. 
Se află în plină desfășurare 
mitinguri de masă, marșuri, 
demonstrații, simpozioane, con
ferințe — toate avînd ca o- 
biectiv sudarea unității de ac
țiune pe plan național a tutu
ror forțelor care se pronunță 
pentru pace în Indochina, pen
tru retragerea imediată a tutu
ror trupelor S.U.A. din această 
regiune atît de greu încercată. 
Aceste acțiuni vor culmina la 
5 mai cu o grevă națională a 
studenților și elevilor de liceu. 
Vor fi organizate pichete in 
fata bazelor militare și a cen-

trelor de recrutare, vor fi a- 
dunate semnături pe petiții cu 
conținut antirăzboinic, vor fi 
expediate sute de mii de scri
sori pe adresele congresmeni
lor prin care li se cere să ini
țieze și să sprijine proiectele 
de lege menite să contribuie la 
stingerea vîlvătăilor războiului.

La această campanie de pace 
participă în mod activ pe lin
gă organizațiile de tineret, or
ganizațiile sindicale și cele pa
cifiste, circa 40 de congres
meni. sute de membri ai foru
rilor legislative locale, primari 
și oameni de afaceri, membri 
ai clerului, militari în termen 
și veterani ai războiului din 
Vietnam, mii de mame ai că
ror fii au căzut în acest război 
nedrept, de agresiune. Aceste 
zile ale începutului de mai sînt 
pentru oamenii muncii din Sta
tele Unite zile ale unității de 
acțiune, pentru triumful idei
lor păcii și colaborării între 
popoare.

C. ALEXANDROAIE

Labin, străveche așezare 
muncitorească de pe coasta 
Adriaticii, în care peisajul în
soritei Istrii și-a condensat 
parcă întreaga sa policromie, 
cunoaște acum, în primele zile 
de primăvară, un freamăt săr
bătoresc deosebit. Peste ghir
landele de glicine și pilcurile 
de pini care înveșmîntează lo
calitatea, strălucește festiv 
purpura stindardelor.

Anul acesta, sărbătorirea zi
lei de 1 Mai prilejuiește în 
Iugoslavia o simbolică manifes
tare care are loc în vestitul cen
tru minier : aniversarea semi
centenarului „Republicii de la 
Labin", a aprigelor lupte mun
citorești purtate aici în primă
vara lui 
versarea 
răscoala 
tina.

închinate frăției și unității 
popoarelor Iugoslaviei, festivi
tățile dedicate acestor eveni
mente istorice vor dura trei 
zile și se vor desfășura sub 
patronajul președintelui Iosip 
Broz Tito.

In ajunul sărbătorii interna
ționale a celor ce muncesc, ob
ștea comunei Labin s-a reunit 
într-o mare adunare populară,

avîndu-i în mijlocul ei pe unii 
dintre mineri aflați încă în via
ță din rindurile celor care au 
luptat eroic acum cincizeci de 
ani. Adunarea a adus un vi
brant omagiu acestor oameni, 
memoriei tovarășilor care s-au 
jertfit eroic în urmă cu o ju
mătate de secol în lupta pentru 
libertate și o viață mai bună.

Un alt moment semnificativ 
al festivităților îl constituie de
cernarea unor premii din fon
durile „Republica Labin". 
Printre cei care sînt premiați 
se numără și scriitorul L. Stan- 
deker din Pola — pentru piesa 
„Mina este a noastră", care e- 
vocă sugestiv evenimentele re
voluționare din 1921 și cele 34 
de zile de lupte crîncene și de 
existență eroică a Republicii 
de Ia Labin.

Premiera scriitorului Stan- 
deker, care evocă aceste eveni
mente, programată la teatrul 
din Rieka, în ajunul lui 1 Mai. 
face parte integrantă din an
samblul acestor festivități care 
vor culmina, fapt semnificativ, 
cu darea în funcțiune a termo
centralei de la Plonin. obiectiv 
energetic de prim rang al 
Istriei.

George IONESCU

unității
1

De la un capăt la altul, pe
ninsula italică este răscolită în 
aceste zile de clocotul bătăliilor 
de clasă ale proletariatului ita
lian. Cronica mișcării munci
torești in luna aprilie a con
semnat faptul cu adinei sem
nificații că peste 15 milioane de 
oameni ai muncii au fost in 
grevă generală. La 7 aprilie 
sute de mii de metalurgiști și 
muncitori din construcții au 
încetat lucrul pe diferite pe
rioade în principalele zone de 
producție ale țării ; 180 000 de 
salariați de la „Fiat" încruci
șaseră brațele cu cîteva zile în 
urmă : cei 50 000 de muncitori 
chimiști de la gigantul „Mon- 
tecatini-Edison" au paralizat 
timp de 24 de ore întreaga 
producție a cunoscutului com
binat chimic ; transporturile 
publice și feroviare au fost în
trerupte ore întregi la scară 
națională — la toate acestea

adăugîndu-se manifestațiile 
grevele din diferite regiuni 
gricole.

Aceste revendicări sînt aso
ciate cu lupta pentru apărarea 
instituțiilor democratice și a 
constituției republicane, împo
triva acțiunilor provocatoare 
ale forțelor de dreapta, neofas
ciste. Constituite in front co
mun, cele trei mari centrale 
sindicale Italiene, C.G.I.L., 
C.I.S.L. șl U.I.L., s-au adresat 
parlamentului și partidelor 
politice, guvernului, cerindu-le 
să examineze împreună proble
mele legate de accelerarea pro
gresului economic și social. 
Iată, in puține cuvinte, vastul 
tablou al mișcărilor sociale 
care conferă tn acest an zilei 
de 1 Mai dimensiunile unui mo
ment deosebit pentru toți oa
menii muncii din Italia.

Frontului Unității
1

1 Mai 1971 se va sărbători în 
Chile în condiții deosebite.

Aflindu-mă la exploatarea 
de cupru „El Teniente" din 
inima Anzilor. am cunoscut în 
urmă cu trei ani un maistru 
miner care la ieșirea din mină 
mi-a declarat ca răspuns la 
întrebarea ce și-ar dori mai 
mult in viață. „O să vi se pară 
ciudat, dar aș dori ca vagone- 
tul acesta cu minereu să de
vină un monument in capitala 
țării, la Santiago. Să-I arăt ne
poților și să le spun : monu
mentul acesta l-am făcut noi, 
cu mîinile noastre. Am mutat 
puțin Anzii din loc".

Am participat apoi, în toam
na anului trecut, la marele mi
ting de pe „Estadio Nacional", 
unde o mulțime uriașă sărbă
torea victoria Frontului Unită
ții Populare, victorie a clasei 
muncitoare, a maselor largi ale 
oamenilor muncii chilieni. 
Mi-am adus aminte, atunci, de 
muncitorul de la „El Teniente" 
și am fost sigur că se afla și 
el acolo, în mulțime pentru a 
pune temelia monumentului 
dorit Monumentul muncii li
bere, al demnității naționale.

într-o însuflețită atmosferă 
de încredere în realizarea as
pirațiilor naționale se pregă-

Valurile succesive ale acți
unilor greviste, manifestațiilor 
și marșurilor pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de trai au anul acesta un pro
nunțat caracter politic. Puter
nica ofensivă de primăvară a 
sindicatelor, cunoscută sub de
numirea de „Shunto" s-a des
fășurat pe fondul înfruntării 
politice determinate de recen
tele alegeri locale. După cum 
se știe, Frontul unit al forțelor 
progresiste, grupate in jurul 
partidelor comunist șl socialist, 
a repurtat o importantă vic
torie, sporindu-și considerabil 
numărul mandatelor în adună
rile prefecturale și municipale. 
Trei din marile orașe ale Ja
poniei — Tokio, Osaka și Ky
oto — slnt conduse in prezent 
de guvernatori progresiști, a- 
leși cu sprijinul 
și socialiștilor.

Cele trei valuri 
demonstrații din
măvară au cuprins milioane de 
sindicaliști. La chemarea celor

două mari centrale sindicale, 
Sohyo și Churitsu Roren, kj 
fiecare sfîrșit de săptămînă al 
întregii luni trecute au avut 
loc puternice acțiuni revendi
cative. Pentru prima oară, 
muncitorii din marile compa
nii producătoare de aparatură 
electronică au declarat la 23 a- 
prilie greve 
ore. cerînd 
riilor.

Cu prilejul
— care se aniversează cu două 
zile înainte de 1 Mai — parti
dele comunist și socialist au 
inițiat acțiuni comune în a- 
proape toate prefecturile pen
tru a-și exprima prin mitin
guri și demonstrații dezacor
dul cu tratatul de securitate ja- 
pono-american. pentru a pro
testa împotriva prezenței ba
zelor militare străine în arhi
pelag, pentru a cere instaura
rea păcii și securității in Ex
tremul Orient și In lume.

FI. ȚUIU


