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Tovarășului GYULA

Iile TANĂSACIIE

A primăvară-i primenită Iar a, 
S-apleacă liliacul peste gard, 
Aibihe-n pom își zumzăia vioara 
Și fiori înrourate parcă ard.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de' Stat 
al Republicii Socialiste România

triumf ol zilei de

suferin-
ctnn i-a rânias.

Desen de L. GREGORIAN....

Sub roșii Hamuri se ridică vrerea 
Din inima Întregului popor
Si simfi zvicnind la orice pas puterea 
Partidului atotbiruitor.

Shnbâtâ dupâ-umiazA președintele 
Consiliului de Miniștri ni Reoubll- 
cU Socialiste România. Ion Gheor- 
?he Maurer, a primit delegația Co
misiei de afaceri externe e Medlill- 
sulul din Turcia, care tace o ,vizitii in 
tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat lii- 
tr-o atmosfera cordiala, au participat 
MIhal Daiea. președintele Comisiei 
pentru politica exte-nă a M.A.N.. țl 
Stariclu Stolan. membru al comtalel.

Stimate domnule președinte, ț
îmi face plăcere să vă adresez, in numele Consiliului de Stat și gu

vernului, al poporului român și a! meu personal, sincere felicitări dum
neavoastră și curajoșilor asîronauțl John Young, Charles Duke și Thomas 
Mattingly, tuturor celor care au participat la realizarea misiunii spațiale 
„Apollo-lO0.

îmi exprim speranța că acest nou succes in explorarea Lunii și a 
spațiului cosmic va servi progresului umanității, păcii, înțelegerii și co
laborării între popoare.

ruitii „Movila 
felr 
zguduitor, numele).

Ce punct de referință 
pentru traiul ți munca 
generațiilor de țărani de 
atunci ! Etalonul mun
cii de azi ? ti exprima 
atit de plastic muntele 
da șliuleți din ziua a- 
ccea de toamnă fabuloa
să. Munca liberă și uni
tă, munca generatoare 
ie bunăstare ți bucurie 
pentru urmașii oropsiți- 
lor da odinioară alcătu
iește, astfel, un etalon al 
lemnitdjii existenței o- 
mului tn orinduirea 
noastră tare a înlăturat 
lefinitiv „Movilele ru- 
ferlnțel“. Privite astfel, 
grămezile de recoltă din 
Pechea, ca și de pretu
tindeni, oferă nu numai 
o măsură strici materia
lă. Ele dimensionează in 
icelași timp statura so
cială a muncii in țara 
noastră, a muncii libero 
Si demne dc flecare zi.

.„Zi de toamnă fabu
loasă cum numai pe Va
lea Gerului poate să fie. 
Cu miriștile de aur nos
talgice după aurul așe
zat în hambare. Cu dea
lurile grele dc stru
guri Afuzali și Fetească, 
cobdrînd în terase dulci, 
pînâ spre firul căit Cu 
nesfirșitele lanuri de po- 
rumburi ce-ți soreau 
știulelii în grămezi mari, 

'' CiSCll-ț'îaG.
Zed, suta de grămezi 

îneâpdind cu lumina tor 
ziua calmă, de anotimp 
generos. L-am surprins, 
atunci, pe unul lintre 
cooperatorii tare ister.i- 
se la ridicarea tor rum 
le privea m ierul omu
lui zare descoperă :cva 
nou, fără egal Descope
rea munca lui si a te-, 
torlalfi In. icaastă Ima
gine atit dc expresivă fi 
i-a scăpat exclamația :

— Mă. da' fiecare in 
parte e de zece ori cit 
„Movila ruferlnfci r._

Mi-am amintit de a- 
ceste cuvinte acum, eind

Președintele Statelor Unite ale Americiî

Pil patrie a muncii, codru lainic 
De flamuri larg deslffșurate-n vlnt. 
Vestind cum cincinalele năvalnic 
Îmbogățesc străvechiul tău pămlnt

■ programul 
socialismului 

muții lateral dezyoilaL, _ ......../CX Ef m 171
In toate aceste reali- s?iâ M ■ <\ [7

zări, in tot ce a schlm- f .j ',1 SwH
bat din temelie Înteți- r;l _ r \' •] 
știrea țări!, rolul hotărî- !’l | | 1*3
tor 11 are omul muncii, 
energia, entuziasmul, 
munca harnică. maturi- 777 F~1 77 77 p“\
tatoa politică a celor ce r-,!-A /ni I j l’j ț ,
muncesc, în frunte cu MV'-'/7 \

;■ minunata .noastră clasă ■ H jB/BLBp,. ■<
- - muncitoare. Izvorul-ne- '. ‘"lîl-’W LJ Ks'

Becai al acestor fapte de 
vitejie șl dăruire îl con- inw.Tiaa.-t!Mmszg 
silluîc profundele trans
formări revoluționare din structura societății, din 
relațiile sociale, care au făcut din muncitori nu nu
mai producători,, ci și proprietariai mijloacelor de 
producție. ■

Munca a devenit în j România socialistă eondiția 
unei existențe demne, conștiente de sine. „Dreptul 
la muncă"- garantat în Constituție, drept înscris de-a 
lungul deceniilor trecutului ca o mare revendicare 
o atltor mari încleștări-de clasă, are azi, la noi. 
semnificația unei eliberări umane, semnificația 
muncii cu adevărat libere, fără exploatare, pentru 
noi înșine, pentru viitorul nostru. ,

Perfecționarea muncii, sporirea randamentului el 
prin dotare cu tehnică șl- utilaj .modern se îmbină 
organic cu acțiunea consecventă șl multilaterală 
Inițiată do partid pentru perfecționarea organizării 
producției, asimilarea noilor cuceriri ale revoluției 
tehnlcb-ștJlhțtfțce contemporane, promovarea unui 
stil ‘științific de conducere pe toate planurile vieții 
economice șl sociale. Putem Intr-adevăr spune că 
munca și-a luat ca aliat decisiv știința, s-a Înnobi
lat cu sentimentul perspectivei, cu preocuparea pen
tru aplicarea deciziei optime.

Convocarea, pentru luna iulie, a Conferinței Na
ționale a.P.C.R. este pentru toți un imbold de a-șl 
Intensifica preocupările spre a face ca, pretutindeni, l_ _ _ _ _ _ _ _ _

1
Se sbate-n. valuri pe cîmpie griul 
Sub zarea inundată dc lumini, 
hi platoșele-i de baraje riul 
Cu apele dă Iureș în lurbinh

■■ ....
Arminden ! Tu slăvită sărbătoare 
A celor harnici, fie se cuvin 
Clntărl de bucurii răsunătoare 
Șl zăngănllul cupelor cu vin.
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ce muncesc !

A rost de față Naztf Cuhnik, am
basadorul Turciei la București.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate orobierne ale colaborării rd- 
mâno-turce. sublinitndu-se noortul 
CHt care ii ool aduce parlamentarii’ 
Ia întărirea’ șl dezvoltarea în conti
nuare a rolnllilor dintre cele două 
țări, orecum si unele asnerte ale si
tuației Interna’,tonale actuale

(Agerores)

—
încetățenită de aproape un vene în tradiția clasei 

muncitoare ca zl de sărbătoare a muncii șl zi a 
solidarității Internaționale a celor ce muncesc,T Mal 
este întlmplnnț anul acesta cu deosebite succese de 
întregul, nostru popor în tonte domeniile construc
ției socialiste/ In mareo cronică a întrecerii socia
liste. numeroase județe, sute dc fabrici ș! uzine s-nu 
Înscris cu îndeplinirea șl depășirea sarcinilor de plan 
șl â angnîanlentelbr asumate, cu noi progrese în 
îmbunătățirea activității economice. La sate, unde In 
aceste5 zile țărănimea a ânlyeraat un deceniu de la 
încheierea cooperativizării agricultorii, lucrările 
agricole dc primăvară au fost Încheiate la timp și 
In bune condiții- agrotehnice. Uniți In marea fami
lie a națiunii noastre socialiste, oamenii muncii Ișl 
consacră toate forțele realizării ■ exemplare a pre
vederilor celui de-âl dollfea an al cincinalului, atin
gerii țelurilor cutezătoare ale programului trasat 
de partid la Congresul 
al X-lea 
făuririi

Rapoarte, cuvîntări, articole
Mai 1971

Excelenței Sale
Domnului RICHARD M. NIXON

'■ Bl - eonducere 
|. ] <77 derllor.

-i ] ' ) I I'F țillor slndtcrfleior.
li FWt înUmplnăm I Mai cu

conșfiintJi că prin ron
dele muncii noastre H- 

3 Z/vi El FI Fî bere' pr!n 101 co ”n'
M M fâl M sțrititn ne îndeplinim o

indatorlrc patriotică și;
1 X.V/7 M' N ra totodată. Internaționa
la -Xijy ; |j| *bJ . KB- • lista,' ne aducom' ’ con

tribuția in întărirea tor- 
țeior mondiale ale păcii 
și socialismului, a fron

tului nntllmperiallsi, sprijinim politica externă acti
vă, plină de inițiativa, a partidului și statului nos
tru, Indreptatfi spre unirea Intr-un singur șuvoi' a 
marilor torțe ale contemporaneității, care se ridică 
la luptă pentru libertate. Independență, pace șl pro
gres social, spre crearea unul climat de seruri taie 
și colaborare Intre toate popoarele.

Credincioși spiritului Internaționalist, cu adinei 
rădăcini, in mișcarea noastră muncitorească, în; tra
dițiile partidului, exprimăm din Inimă sentimentele 
noastre de solidaritate frățească popoarelor tuturor 
țarilor socialiste, clasei , muncitoare din întreaga 
lume, în frunte cu partidele comuniste șl muncito
rești, popoarelor eliberata din robia colonială, miș
cărilor de eliberare națională, tuturor popoarelor 
aflata pe baricadele luptei tmlilmpertaliste.

Cu asemenea gtriduri, Inspirate de marea încre
dere șl puternica unitate în jurul partidului, a con
duceri! sale, In frunte cu secretarul general ol parti
dului, tovarășul Nlcolao Ceaușescu, cu sentimentul 
puternic al solidarității, aț frăției cu toți cel ce mun
cesc din lumea Întreagă, pășim, un Întreg popor ca 
un singur om, pe sub arcul de 
l Mal.

Intr-o atmosferă sărbăloreas- 
că, in numeroase .tocalhăți dui 
țară au continuat să albă ioc, in 
cursul 1 .sdlei de Ieri, adunări 
populare eoosscrale zilei de 
1 Mai. Ziua solidarității Interna
ționale a celor ce muncesc A- 
dunărila populare au orlleluit o 
vibrantă manifestare de adezi
une cîenllhă a tuturor oameni
lor muncii din patria noas
tră — romăal. maahiarl. Her
man! șl dc alte nat tonalități 
— la politica internă șl externă 
a pa:titlului șJ statului naitru.

La adunările populare care au 
avut ton «n orașele reședință de 
ludej Iași șl Vaslui au'luat cu- 
.dnliii •<r.’a.-.1șu' Ghco.-giy> Clll’r, 
blu șl. rsspecîlv. Gheorgbe Puni 
- secretari ăl comitetelor, 'ude- 

tene alo/P.C.R...iar. la Bacău sj. 
Saln-Mare au vorbit tovarășii 
SțeȘăn Crol’pru ij!. respsct'v. țoân, 
fenriu. pri.m-vlcearesedinl’ ai 
jonsiHilo- .populare; ludețentț.

îr.tr-o asmosleră de putemte 
nntazlarim’' participant •ta» ad,u- 

. rtările vopulare au adresă' O.C. 
; al P.C.R.., tovarășului Nlcoiâe 
,n Ce-joșcscu taleRrnme, nria^care 
/ se anșnțeBzfi’ să-și'îndeplinească 

In mod exemplar itarrlnlle ca Ie 
. revin Jn actualul cincinal bS-ș| 

’;:>ore'vîcâ eforturile pentru tra
ducerea In viață a vastului pro
gram elaborat de ConaresuJ al 
X-len al partidului de făurire a 
locieiătii socialiste ntuliHaterai 
dezvoltate la uatria aoarifâ.

în Editura politică a apărut

In vlnln tlecânil coleellv , ,Hints, lorii de predye- 
ție, să devină tot mai mult instrument cotidian de 
perfecționare a activității. ,

Ne Inlllnlrn semnăturile pe un nou produs româ
nesc sau'in dreptul unei invenții cu* ecou In lume. 
Sini, tonte acestea, rezultatele linei fundamentale 
realități; munca a devenit in Romănta un titlu de 
mîndrie, de noblețe, glorioasă carte de vizită a unui 
întreg,popor.

Procesul profund și complex de adîhcire a demo
crației socialiste In viața socleiățil noastre se reflec
tă In vasta acțiune desfășurată de partid pentru 
crearea cadrului Instituțional, a condițiilor organiza
torice șl climatului politico-moral propice exercitării 
practice, efective, directe de căire clasa muncitoare 
a rolului el conducător In toate sferele de activitate 
— așa cum atestă crearea comitetelor și con
siliilor oamenilor muncii din întreprinderi șl cen

trale f economice. Lnstl- 
tuțlonallzarea adunări
lor generale ale salarla- 

L—. iii F-^ l1,or ca. for . suprem, de 
' j 'a întreprln- 

LB-girea ntrîbu-

KALLA1
Președinlcle Consiliului Na(ional ai Frontului Pppulai Patriotic

Cu prilejul realegerii dumneavoastră In funcția de președinte" al 
Consiliului Național ol Frontului Popular Patriotic din R. P. Ungară, vă 
adresez, în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România șl al meu personal, calde felicitări și 
urări de succes in îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre po-' 
poarele român ș! ungar, dintre Frontul Unității Socialiste și Frontul Popu
lar Patriotic se vor dezvolta șl întări continuu spre binele r®lor două po
poare, tn Interesul socialismului șl păcii în lumea Întreagă

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliulul Național 
al Frontului UnitâRl Sn-laliric 

din Republica Socialistă liomânla

NICOLAE CEAUȘESCU
1

România pe drumui construirii 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate (voL 6)

„Ordinul Muncii0 clasa 
l a venit să Încununeze 
eforturile cooperatorilor 
din Pechea, județul Ga
lați. In 1071, f lecare hec
tar de vie, in terase tă
iate de oamenii dc aici, 
a rodit 10 503 kilograme 
struguri, Iar lanurile de 
porumb, de griu, de orz
— sute ți sute de gră
mezi de bucate, ,,fiecare 
In parte dc zece ori rit 
«Movila suferinței»"...

țDupă cum se știe, fie
care moșier iți avea „pa
tentul" lui In' asuprirea 
țăranilor :e - robeau pe 
păminturi. Unul folosea 
harapnicul. ăltul, țan- 
iarmul Dei 'nai aiulji
— amenzile, sare Inglo- 
Iau pind 'a iapă le 
lemn pe amul aevoiaț, 
Boierul iin Pechea îți 
ședepsea țăranii de pe 
noșie în felul lui : ii 
punea să care cu spina
rea un sac de pdminf 
plnă in ograda conacu
lui. Și uile ața, sacii de 
pdmînl s-au înmulțit rl- 
dirind în mijlocul sa
lului de pe Valea Gc-

Maiestății 'Sale JULIANA
Regina Țârilor de Jos

Ziun națională a Olandei îmi oferă fericitul prilej de a adresa Ma
iestății Voastre cele mal calde felicitări, iar poporului olandez prieten, 
cele mal btme'urări,ele pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

■ '■ Uzina vie

lui Alexandru Sabia
- r ■ ' . - : fi ' ■ f ■ fi ■' J .j|i •- r “ \ - .r " . " ■ . . ’ ■ . L '■
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o lumăiato

Dăruire și îndîrjire Satisfacția împliniriiExamenul maturității

Atributele competenței
Secretui inițiativei

Certificatul respectului

Dubla pasiune
Puterea stăruinței

riștlgat 
Aveam

izvorul încrederii

un 
place 
..Mfli. 

El nu în*,p- 
adică, ..de .'ce 
muncești slab", 

asta că . ori , na 
muncești prost •

gâsim pasiunea și dramatismul luptei pentru mai bine, pi 
pentru mereu și mereu mai bine. Gâsim dâruirea și per: 
tâtea și maturitatea ce caracterizează munca în socialism

De 1 Mai, nouâ Eroi ai Muncii 
de fieca

EROUL MUNCII 
Dumitru Dumitru — 
cum II rtle toată balta 
vestitor neîntrecut. E 
amintească de un fapt 
semnat că -povestirea 
nld nu știi cum ' trece

mare 
s nb- 
> ană

cn si 
care-) 
tea.
Sînt
mai
numai pentru eroii muncii (socialis
te. SInt — alături de celelalte — 
trăsăturile rnimcLi In socialism.

ceata, covlrșlt de emoție, Iosif Natty 
a primit însemnele Uliului de EROU 
AL MUNCII SOCIALISTE din mll- 
nlle tovarășului Nlcolae Ceaușescu.
- La w vă gindeați atunci, tova

rășe Nagy 1 . ,
— E greu de ®pua — eram prea 

emoționat. Cred cft la viata mea de 
muncAor. la demnitatea os care o 
are munca in socialism.

— L-am Intuit. Șl astăzi, In după- 
nmiaza vieții. uitlndu-mă In urmă. 
Înțeleg ce a însemnat pentru desti
nele geologici româneați venirea ta 
putere a partidului comunist Munca 
noastră a ajuns ta un grad de pre
țuire pe care nici nu-1 visam pe vre
mea clnd, student fiind, ascultam 
prelegerile marelui savant care a 
foat Murgod. Munca in socialism 
este o tensiune ardentă «pro _ ideal, 
spre maxima Împlinire a fiecăruia 
Si a tuturor.

n-avem noutăți
insă schimbăm .vorba, 

erau cn pjunlniul. 
cine avea mai mulk 

>rj’ nu. acela rara mal 
Hotăra totul, plnă șl 

măr

Academicianul Alexandru Codar- 
eea, EROU AL MUNCII SOCIALIS
TE, parcă nu silo să spună „eu". De 
cite ori este silit de inslrtenta re
porterului să vorbească despre roa
dele muncii sale Întoarce in așa fel 
cuvintele, incit fraza Începe cu „deci, 
noi, geologii, am adus ta lumină...*. 
" — De ce 7 — l-am întrebat direct.

— Nu știu cum să-ti «sun. tinere... 
Veri dumneata, munca geologului 
este. • îndeobște, solitară. începe o 
dală cu răsăritul soarelui si se În
cheie ta apus. In singurătatea aceea 
a munților, unde uneori eall primul 
om care pune pictorul. crez! că ai 
putea rezista dacă restul oamenilor 
n-ar fi prezențl mereu cu tine. In 
inima ta 7 Crezi că al avea puterea 
să rezist! -7 Poala un an. doL..

«șa dări chim» fiind, a trebuit să lucres 
"‘‘j cot ta "col cu constructorii.
i» — Deși chimist.

— Da. Șl dud spun „cot ta cot cu 
constructorii*' nu mă glnde.se neapărat 
ta Inginerii constructori ; am făcut șl 
muncă necallfleaLă, să știți. De ce vă 

; spun asta ? Pentru că sini unii care
Iți Închipuie că o Înalta calificare și 

9 o Înalta (tompptantă ,«e capătă ex- 
W-'-"1 cltislv'priX .șiplj, ^‘doctorate. Da. așa -to) " ~ -Ș.^zîtP-v.ts.
SSi

.„Am înțeles pentru ce academi
cianul Codarcea. vorbind despre 
muncă, evită să spună : ..eu“. Pentru 
el. munca este o bucurie' a tuturor 
și a flec&iiia. o participare ta ritmu
rile naturi! și ale omului. Munca 
este pentru, el suprema formă da 
manifestare a omului Intre oameni.

Comunistul Ipsif Nagy, unul din
tre cel ÎOOOD de muncitori al Uzinal 
de' vagoane din Arad, este In telul 
său. o adevărată cronică vie a isto
riei clase! noastre muncitoare. Uce
nic bătut de patron, muncitor in 
ateliere sub cerul liber.' participant 
la acțiunile clase! sale In acei ani. 
apoi muncitor demn In Romănia li
beră. participant activ la onora de1 
renaștere , si înnoire a industriei 
noastre in flecare etapă a construc
ție! socialiste, el este astăzi unui 
dintre cel mal aUmatl oameni al uzi
nei. Este bine cunoscut pentru cele 
două pasiuni ale sale.' pasiuni ce 
l-au marcat viața : un meseriaș de 
o prlcepare tehnică cum putini sînt 
In urină — si un pedagog așișderea. 
Și uzina - de vagoane șl oamenii de 
ale! au crescut, de 43 de ani: sub 
ochii săL La 11 februarie, anul a-

Ca și alte.zeci și sute de mii de co
pii de țărani, cu decenii -in urmă 
Floarea Barbu a .„moștenit” o singură 
avere — dreptul de a munci pe mo
șia Atlmățeanca a boierului Anghei 
Rfldutescu. Și a muncit «i atunci șl 
muncește șl acum. Dar de data asta 
pe moșia satului, a oamenilor. La 
închegarea cooperativei, aici, in 
Cernerii — Teleorman, ea tăcea par
te dlntr-o echipă de cimp. A 
apoi, șefa acelei echipe, 
brigadier de timp.

în 1 DOS. cooperatorii" din Cernetu 
au ales-o președintă — si de atunci- 
femela aceasta tăcuta, cu o gindire 
viguroasă, țărănească, cu o răbdare 
de fler, gata mereu să-l asculte pe 
toți consătenii ei de cite ori aceștia 
o inlilncssc pe timp șl seara tlrziu ta 
sediul cooperativei, nu le-a dezmin
țit oamenilor încrederea. Ea cu ei șl 
ei cu ea sl-au sporit mereu averea.

— „.ca muncitor, ca om. Ml se 
pare, o Idea foarte frumoasă.

— Pentru că omul nu-șl dă oara 
măsura în muncă 7 Nu aici se arata 
el întreg 7 Șl atunci est? normal ,ca 
să vrea să muncească perfect. ■ Eu 
cred că munca $1 frumusețea sini 
unul si acetasl lucru.

.Stupina - o mică așezare din int- 
ma-.Dobrbg'ei ; nuii aproape de Du
năre, decitlde mare; Acum 23 de ani, 
binil’ In Romănia* se vorbea despre 
sueiăi.îșrii ta viilor, aici, in nu de 
mttUiînființata iHtrepr'ndefe agricolă 
da stat, a venit să lucreze ca tracto- 
ris; — dași întreprinderea avea doar 
4 tractoare ișl acelea ,.pe butuci* — 
tânărul mecanic de 22 do ani, Marin 
Dobre ; astazl este EROU AL MUN
CII SOCIALISTE.

icjlm împreună pa aleea din fața 
atelierului mecanic (150 de tractoare, 
perie 309 de alte mașini) străjuită de 
pin’ pitici; adie un vini călduț de 
stepa, aducător de ploaie și interlo
cutorul nostru sc bucură.

— Aici, la Stupina, obțineți recolte

pămln’.ul ie rodește an de an tot 
mal bine, salul si-a schimbat fața, 
ca; șl oamenii.

- Oamenii 7 Păi. oamenii dnt așa 
cum-li știu ou de mică : harnici — ne 
apunea zilele trecute EROUL MUN
CII SOCIALISTE Floarea Barbu. La 
capitolul ăsta n-avem noutăți. Cu 
mentalitatea 
î(tataie, oamenii 
adirMimpArtJU -■ 
do-L lucru el orj 
tare. Pâra teiul L 
cine’cu-cine se însoară sau se 
ril.fi. Adică; de la el Începeau, șl bă
tăile, șl nunțile.

— Munciți ca președinta de «șase 
ani. Ce gindosc astăzi oamenii -des
pre muncă? Ce «-a schimbat 7

— Aș vrea să mă înțelegeți bine. 
Oamenii nu sini ca mașinile, să por
nească sau să .se oprească la coman
dă. Despre pămlnt., pe care la no! 
11 muncesc, .zic eu, ață cum trebuie, 
glndesc că ășa II sta bine pămlntului, 
să Ba ta un loc ti ăl tuturor. Despre 
viață, că dacă muncești și ești tu 
siflpin pe ceea ce rezultă din munca 
ta, .atunci s-s poate trăi altfel’ mai 
bine, mai demn. Eu, ca oricare altă 
țărancă din Cernetu. știu bine de tot 
un lucru, acela că viața- noastră do 
astăzi, de bunăstare. « legata de so
cialism. v ■' ' ‘ ■

— Sc zice că state ți un bun preșe
dinta de cooperativă. Știu șl eu a- 
cest lucru. Totuși, cum credeți că 
trebuie să fie un președinta bun 7

— Să’fii bun ca președinta înseam
nă după mine, să muncești cit poți 
șl chiar mal mult, să fii drept șl 
cinstit cu toți oamenii satului. D® 
cind mă știu, am crezut șl cred In 
vorbele bătrindor, care spun că 
omenia ®e . ti.țtigâ șl se . pAstrenră 
prin muncă cinstită șl dreaptă. Și 

' soclaltahul- asta . înseamnă — ome
nie, cinste și-dreptate pentru toți 
prin muncă.

.... Dum- 
neavoasteă, zincograful Dumitru 
Roșea, dațl întotdeauna numai lucru 
de foarte bună calitate 7 .

— Chiar dacă vreți să-mi puneți 
modestia la, Încercare, vfi rtound : 
da ! Consider că este o datorie ele; 
mcntarA a unul om. Cred că ceea ce 
lese din mlinile Iul. din mintea , Iul 
trebuie să Be frumo.r. Frumosul este 
o parte a omuitil. nu-1 asa 7 în so
cietatea noastră el devine obliga
toriu. Noi muncim pentru binele 
omului, pentru bucuria lui. pentru 
sufletul iui. Dacă nu muncești bine 
Înseamnă că nn UI nici la el. ri-lti 
la tine, că nu ta respecți ca munci
tor. Calitatea produselor tal® eșța 
certificatul tău de calitate...

nice de tiecare zi închinate înfloririi patriei 
redactorului nostru George-Radu Chirovici și corespondenților „Scînteii

care trebuie sa dea dovadă un om 
pentru a putea fi demnA. îmi - aduc, 
aminte cind nm «Imtlt. pantru prints 
dală," ce Înseamnă să fii domn. Era 
1 august IOC®. în acea ti, trei mun
citori de la noi au arborat drapelul 
roșu pe cel mal Înalt coș al uzinei 
noastre. Ml-ani dat alunei seama câ 
nici Siguranța, nici patronii nu ne 
pot călca In picioare, că noi, munci
torii, sînlem o forță capabilă să le 
ținem piept. * ,

Șl an de an. sub orlndulrea socia
listă. demnitatea muncitorească a 
cuno-scut noi pajiblllt&țl de afirmare. 
Sini multe exemple ce' le-as outea 
da. Rezultatele obținute In Droduc- 
țte» încrederea deosebită ce nc-a 
fost acordata nouă, muncitorilor, 
care In acest an as concretizează 
prin renunțarea în multe sectoare 
ta controlul de ' calitate prin Intro
ducerea autocontrolului, multe ab 
tele. Bineînțeles, 4n noi. Încrederea 
nu ®e acordă declt după fapte : 
?! de aceea, tiecare poate să simtă 
acest sentiment al demnității — sen
timent oe Însoțește munca In eocia- 
Itam.

Aproape 30 de ani din viața, chi
mistului Marta Ionescu ti-au identifi
cat cu progresul Industeiel noastre 
chimica. Astăzi. Maria lonescu, 
EROU AL MUNCII SOCIALISTE, 
iu crea ză ca director tehnic La Cen
trala Industrială de fibre chimica 
din Sfivlncștț,

— Sin tați cunoscută, tovarășă di
rectoare, ca unul dintre oamenii cel 
mai vechi al platformei-. Cu ce ați 
Începe dacă ar trebui să vorbiți des
pre competență, de exemplu, despre 
Înalta calificare 7

— Lucrez aici încă din faza de șan
tier. Pe parcursul anilor am gustat 
din plin din bucuriile șl necazurile 
Inerente oricărui Început. în anii de 
Înălțare ă uzinei au fosi situații tind.

— Să știi că noi na ținem cte cu- 
vlnt.

Cu căruțe și col. cu lopețl șl cas- 
malo am făcut digul. Pe atunci nu 
aveam nici camioane, nld oxcavaioa- 
re — toata averea noastră la Început 
era o pereche de cal. una de boi și 
310 hectare de pâmlnt. După o vre
me m-am văzut din nou cu moșuL

— Hei, unchiule, ce zid 7 Acum 
vrem să facem un dig șl mal mare, 
plnă ta Cfma Vodă, o să Înconjurăm 
toata bal ța.

— Taică, n-am prea umblat prin 
lume, dar acum cred. Cred pentru că 
am văzut cu ochii. Ați ridicat căita, 
.'iț! adus lumina., Vasăzitii asta fa
ceți voi. comuniștii- Să trălți. taică !

Așa cura B-au- petrecut lucrurile cu 
bătrinul cioban, la fel a trebuit să 
sădim LT inimile oamenilor increde- 

libutlt

extraordinară altădată — dacă ar fi 
fost posibilă. Născut undeva pa dea
lurile molcome ale , Dobrogel, Ale
xandru Stoica a luesul, mal Intll, ca 
excavatorist, îl atrăgeau marile uti
laje, complicatele mașini. Din 1053, 
școala i-a fost Hunedoara. Mai Inșii 
lăcătuș, apoi oțelar, plnă In 19J9, clnd 
a venit la Galați. „Hunedoara a fost 
pen&u mine o adevărata universita
te* — no spune el? O universitate pe 
care a âbiSjirit-o cu „magma cum 
laudao" : astăzi cate EROU AL MUN
CII SOCIALISTE.

— Vă mal amintiți de momentul 
pornirii oțelfiriel.7

— Bineînțeles, erei examenul nos- 
Lțu de mnoirilnta. Pornirea s-a .făcut 
In schimbul „C*, unde lucrahi. Au 
urmat, apo!. luni de zile in care pro
centul de rebut era destul de ridicat, 
aproape B—iff ta sută. A foit o adei 
virată confruntare de idei. Soluția 
propusă si aplicata de no! a redus 
Insă, dlntr-o dată, procentul de re
but cu .mal mult de junta ta te. 1

— Știu că slntețl unul dintre coau
torii Jancel cu patru duze pentru In
sultarea oxigenului in converllzor, 
fapt ce a făcut să se scurteze durata 
elaborării unei șarje. Ați putea spu
ne cum ați ajuns ta aceasta Idee 7

— zăceasta cere timp. în ti te va cu
vinte v-aș putea spune doar că ni
mic nu poate să fie de nerezolvaL 
Totul e să vrei, să te preocupe cu
noașterea in amănunt a proceselor 
tehnologice. Șl mal e ceva. în re foci 
să pui 6uflet ti mai ates să nu te 
descurajezi.

Stăm da vorbă cu Alexandru Stoi- 
1 Înregistrăm cele trei trăsături 
■1 caracterizează : combalivita- 

perecverența. rereptlvdtatea. 
‘-Maturi caracteristice nu nu- 
pentm Alexandru Stoica, nu

eț dor-’ — adaug cu, nu"poate' fl cu 
adevărat competehr"declS .acela care, 
In meseria lui, cunoaște "șl lucrurile 
pentru rare nu trebuie cine țtfo re 
pricețKTC, din proșirJe experiență. 
Marea competență Începe cu mica 
competență.

— Credeți In competența in sine 7
— Se Înțelege, desigur, că, de orico 

natură ar fl, competența se verifică 
și se corectează prin activitatea prac
tică, tar rezultatele acantela imbo- 
gățcsc experiența noastră, permlțln- 
dtt-ne ulterior să acționăm cu mai 
multă cutezanță și eficiență. Compe
tența trebuie să fie un atribut al ac
tivității de fiecare zl. De fapt. In ul-- 
liniă Instanță, caracterul deciziei, ca
pacitatea acesteia de a determina moL 
diflcări in bine, puterea ei do a lnr 
fluența pozitiv activitatea reprezintă 
tocmai ceriiflcaSul de competență. 
Practica din Uzina de fibre chimice 
Săvlneșt! a dovedit că numai prin 
documentare permanenta, In paralel 
cu experiența, prin desprinderea de 
rutină, de inerție putem spune că 
mundm cu adevărat bine.

Să vă mal spun ceva. -în ultima 
vreme am avut nenumărate Intilnlri 
cu colectivele din secțiile uzinei, În
deosebi cu tineretul, șl printre între
bările formulate cu acest prilej nu a 
lipsit niciodată aceea „cum am deve
nit Erou al Mund! Socialiste* 7 Răs
punsul a fost același pe care ii repet 
șl acum : muncind, perseverind șl iar 
muncind, pentru că munca este sensul 
șl "măsura adevărată a vieții noastre.

Un popas po platforma oțelflriel do 
la Combinatul siderurgic da la Ga
lați Iți dă, Înainte da orice, senza
ția mlndriel pentru ceea ce a putut 
concepe șl produce omul Ea este 
un obiectiv modem, bazat pe un pro
cedeu tehnologic da mare producti
vitate, care consta in elaborarea oțe
lului prin Insuflarea oxigenului teh
nic pur in converUzoare de mare ca
pacitate.

— Matematică,' electronică, electro
tehnică, oțel- Fără ele procedeul de 
elaborare a oțelului utilizat aici, la 
Galați, nu a# *1 de conceput -- ne 
spune prim-topitotruJ Alexandra 
Slolea.

Biografia lui Alexandru Stoica este 
banala Banală — pentru anii noștri,

ari. Asta nu 
Iraclorlștilor. 
îmliiiul mal 
de cm și e-

fosl,
pe urmă

~ Dacă Înțolea bine, munca este 
o formă a comunicării între oameni, 
a unirii lor. o Dunie Inire. ei...

— Fiindcă al «pus punte. N-a! să 
mă crez! ; acum patruzeci de ani am 
văzut cum trecea (peste o apă o 
jumătate de pod.

— Cum asta 7
— Așa cum UJ «oui, 

de pod. Se tăcuseră alegeri șl săte
nii votaseră împotriva celor de in 
E'.r. m. Ca represalii. II s-au tăiat 
fondurile : si; podul a : rămas cum ©e 
afla In ziua aloserllor : jjînă la iu- 
ntataiea apel. M-ara îngrozit : n-am 
cunoscut vreo ball 
adu®A muncii deci! 
surd." Intim spre n 
din OJtenta.

âMunca;. ml-am 
profund condiționa 
ce folos că prolec' 
că dulgherii tiu fa 
săteni! au amestec 
js-a alba nimic -- 
lor -nu?le aparține

rea ; n-a fost ușor, clar am 
prin fapte, prin muncă.

Pămlhtețl din baltă a fost 
cu prețul unor mari eforturi. , 
în baltă 0 a®D da hectare care erau 
mereu Inundate. Trebuia «A între
prindem . ceva și chiar cu mijloacele 
rudimentare do atunci am reușit nă 
construim un; dig. Acțiunea w-a des
fășurat în continuare. A cerut mul
tă dăruire, aș opune chiar un fel de 
mdlrjlre. Acum, in balta Boreel, de 
ta Piua Pitirii sl plnă la Pietrolu 
tint Indlgulte 113 mii hectare ; Iar 
lungimea digurilor începute atunci 
Însumează astăzi peste 80 de km.

— Bătrinul‘cioban n înțeles atunci, 
tovarășe Dumitrii,' cum știu să mun- 
caască comuniștii.
«—Șl nu numai ti, șl nu numai »- 
temei, v-am spus. Partidul nos
tru ne-a Învățat și cum aă 
'muncim si de ce mur.clm. A- 
cum ne ctteamă «ă ridicăm țara șl 
mai «rus. Bă muncim In așa fel Incit 
să putem ajunge In rindul 'țărilor 
înaintate, ale , lumii. Merită să tră
iești I Să muncești ! Din toate pute
rile. pentru țara ta. pentru eodallsm.

Am stat de vorba cu nouâ oameni — nouâ dintre milioanele de munci
tori ai României socialiste. Sînt oameni ai cuvintelor simple și care își pri
vesc faptele ca pe cele mai firești lucruri ; nici n-oi crede, ascultîndu-i, câ 
au fâcut ceva deosebit. Și totuși, la fiecare, îndârâtul cuvintelor ce vor 
parcâ sâ ascundâ neobișnuitul, ghicim ani și ani de muncâ harnicâ 
cordatâ, competentâ, gâsim i ’

Socialiste, eroi ai marilor bâtâlii paș- 
au declarat cele ce urmeazâ1, m- 

eforturi care își meritâ aprecierea de titanice,

— Ce credeți, se poate mund și 
fără calitate 7

— Oho„. cum să nu ! Dar...
— Dar ?
— Dar. cum «5 spun, ala nu mal

• muncă; e un fel de desființare.
— Desființare, ați «pus 7
— Da. ați auzit bine. Te desfiin

țezi pe tine ca muncitor, ca om.
. Interlocutorul nostru se aDrinda 
ca un adolescent Are 43 de ani, 
totuși... Semn bun. semn al tinereții 
de spirit pe care a știut să sl-o păs
treze, semn de vitalitate, de pasiune.

— Lucrați !ntr-o meserie unde 
munca de alabă calitate aproape că 
nu e muncă,

— Nu numai munca noastră, a

iF 4 -ț’ ț. ■ " 1
— Ca să fiu foarte sincer, să vă

spun ceva ce n-am spus nimănui;:
acum m-sm mal obișnuit, dar In pri
mele zile nu-ml venea să cred. Me
reu credeam că poate e o grețsealâ.

— Credeți că n-avcțl merite reale 7
— Merite... Merite nu mulți șl eu 

vreau să cred că titlul l-nu primit, 
prin mine, zeci șl zeci de oameni de 
la no! de ta uzină. Dacă am vreun 
merit, atunci 1.1 am pe acela că nu 
îmi dau voie, eu mie. să nreșese eu 
nimic. înțelegeți ? Cu nimic ! Eu am 
avut la Leonida un meșter care mi-a 
spus d!n prima z! : „Măi. vrei să le 
fac! lăcătuș .de lux 7 Rămli la mine. 
Nu vrei ? Să nu te mai văd 1“ Lui 11 
datorez foarte mult j?

— Ce credeți că este foarte Impor
tant pentru om in procesul muncii ?

— Meseria. Dar tind spun cuvlh- 
tul „meserie* Înțeleg perfecțiune. 
Omul pe lume trebuie să-și tacă me
seria; mfeșerla Iul, In care al fie Îm
părat să-l placă ce lese din mlinile 
lui, din mintea Iul, Eu pun meseria 
mal presus de orice. Unii spun : „Dar 
ce ie faci dacă e un meseriaș extra șl 
n-are caracter 7“ Ș-o fl găsind vre
unul — dar să știți că omul care 
muncește exemplar este și un om de 
caracter. Își Iubește șl bancul de lu
cru ®i fnbrlea și țara, e și un șoț bun 
și tată™ tot ce vreit Or fl șl mere- 
rtașl foarte buai. dar fără calități 
morale, am văzut și eu. dar.„ vorba 
aia... o dală, lnir-o vară, a nins. Ce. 
poți sâ spui pentru asia că vara nin
ge z

— Deci, tovarășe Buruc, In muncă...
— ...In muncă. In viață, important 

este «fi fii as In meserie. Șl. cu stă
ruință, cred că orldne poate să fie 
un asemenea as. Mai ales dacă Înțe
lege -osturile adinei ale muncii noas
tre dp astăzi. Șl pentru că. dacă al 
dragoste de lucrul care lese din mli- 
nile tale, ai drag de ormenl șl de 
lume.

Acum treizeci șl patru de ani, In 
1038, un băiat do paisprezece ani — 
ntacut Intr-un sal nu departe de. Ca
pitală, in familia unui om gonit airol 
de sărăcie la București, unde intră 
curățiior do vagoane la C.F.R. — un 
băiat Intra pe poarta atelierelor ga
rajului .,Leonida*, celebru in epocă. 
Avea să Învețe patru ani meseria de 
lăcătuș, după care trecea ta Malaxa, 
îl cheamă Ghcorghe Bunic, lucrează 
toi acolo (a fost concediat intre timp 
domnul Malaxa...) și este EROU AL 
MUNCII SOCIALISTE.

— Ce ați făcut In acești 30 do ani. 
tovarășe Buruc 7

— Am muncit.
— De ce v! s-a conferit titlul de 

Erou a! Muncii SoctalJsle 7

poligrafilor, a așa ; așa « orie® 
muncă.

Stăm de vorba cu Dumitru Roșea, 
zincograf la Combinatul poligrafi:: 
„Casa Sdnteli*. Pe aici - troc toate 
clișeele care apar apoi l.n mllțoat'e 
de exemplare In ziarele noastre cen
trale. Chiar sl fotografia se din e- 
ceastu . pagină... Este EROU AI, 
MUNCII, SOCIALISTE de la cea 
de-a B®-a aniversare âi partidului;'

— Orice, niuncâp trqbuța , .fie 
muncă do' calitate. întreb dte * 
bălai, din'ăștia cărora nu le 
să- se și gîndeareă la ce fae 
de ce. stal tu pe-alcl 7r ~ 
lege ce întreb eu 
stal* nu ..de ce 
Vreau să spun cu 
muncești deloc ori 
tot una.

— Cred că aveți

glnde.se
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Desen de MIHAI S1NZIANU

Slăvit pămînt
viață a eroilor
din nuvela lui

Alexandru Sahia

acestei

Aurel BUTNARU

Mihai CARAX1II. Valeria GORUNESCU

LAROMET

Inter-dreus

Vin din adine de vremuri cu sufletul deschis 
Ca primfivara-n muguri ce leagănă izvorul, 
Cu fruntea luminată de strămoșescul vis 
Carpații colindindu-i cu inima și dorul.

ci-n oglinzi sorbind, întreagă, 
fața împlinitei țări, 
cu uzine ce se-neheagă, 
cu-nfrățite glii, în zări.

Din lutul ars cu trudă în pacea multor nopți,
Am ctitorit la Putna, pe Argeș mai în jos,
Cetăți cu stîlpi de nur și-am pus ghirlănzl Ia porți 
Să fie fructul minții rotund și mni frumos.

duminica, m a prime i»ts 
programul i

„Rnosodln 
mărgări tare

Bucurețe 
I8JȘ.

nil „Viața uzinei". Ani vă
zut acolo cu cil Interes iți 
exercltag dreptul ții răs-

Zi de Mai, de steaguri plină, 
flori zvirlind în orice Ioc, 
Romfinia iți închină 
floarea crezului de foc.

vie (subit-

’ de 
pre- 

fragmente din recea-

personal fusese

VT
NUMAI SOLI- 

------- ISI
SALVA 1NTERE- 

(Dln '

Cu trei culori se leagă „în comunist cuvînl 
Ca rouă din petale cu liniștea din zori 
Pămînt ai’Jlomiiniei, cu fiii tăi te cînt 
Durînd cetăți, de suflet sub steag, nemuritori.Atunci, 

rămin 
Ișl 
un

Azi însoțesc bărbații de pe-un picior de pini 
Și răsădesc stejari în munții românești 
Și cînt în minunată această zi de Mai 
Steme în care chipul ca-n val ți-,1 oglindești.

CIULEȘTI
U: 20.13. AFITA - UM9:

In lttM, tocmai 
jregfilea pentru Ex- 
rcalizărilor econo-

TOMIS 
FLAMURA

$1 astăzi 
drumurile

• Love Story i VIITORUL — 15.45: 
AlS; 33.15.
o Tata de duminică s FLACĂRA
- is: UD: S3.
• LocMencnt Bullitt : MOȘILOR
— 18.S3: 17.45: sa

Dartael, Olimpia 
rius Telcu. Mlhj 
nescul Aurelian 

___ „ din Oi. 
S2..45 Telejurnal.
S3.O3 Gala vedetelor : Masstel. Lola 

lovanovtal. Hary Bria fonte. 
Adarno, Marina Volcn, Diana 
Ross, surorile

utilaje «siderurgice
cbmblha'elă de la „...noi stntem adevărata 

Reșița, Cătan, uzină, slnlem uzina vie", 
laminoare, de îmi sună mereu In urechi 

fraza asta ale cărei rezo
nante abia acum au căpătat

a Teatrul Gluleșt! : Freddy — 10;
Măsură pentru măsură — |».®3.

oarte de simbolice biele I
Să căutăm sun»

pasiuni In adevărurile de zi 
cu zi ale traiului muncito
rilor de la actuala uzină vie. 

./Mă fura "din nou firul în-

cad Jertfă muncii este o 
simplă minciună, ca toate 
logite burgheziei.» Ei tre
buie sfi ințeleagfl o dată 
pentru totdeauna că forța 
brațelor noastre ' întrece 
forța, tuturor mașinilor, 
noi siotem adevărata uzina, 
sintem uzina L.__2
nieren tn original).

„.Greva se declanșează, 
sosesc polițiștii șl jandar
mii șl tn Încleștarea ce ur
mează „curtea întreagă n 
uzinei «va transformă în- 
tr-un cîmp de luptă”. Ur
mează un masacru : jan
darmii trag In plin. Bozan; 
prezent șl el, scăpat ca 
prin minune de la moarte 
la prăbușirea podului ru
lant, este, de data aceasta, 
răpus de gloanțe. Au tas 
jandarmii. Dar de fapt l-a

do proprietari 
I — muncitori,

Argumente decisive. do
vezi incontestabile pledează 
și astăzi pentru definiția, de 
uzină vie. S-nu răsturnat 
fundamental raporturile 
dintre muncitori si uzină. 
De aproape; trei decenii stă- 
pini sini nici muncitorii. 
Ceea re era înainte clocot, 
viată In lupta aprigă pentru 
cucerirea drepturilor și pen
tru orinduiraa .socială tie a- 
cum. este astăzi Însutit cio
coi si ’viață pentru edifica
rea societății socialista, 
pentru viitorul comunlsL

Ce formidabilă forță ara 
Mlfizl viața ce pulsează in 
arterele uzinei ! Oamenii el 
au făcu', eu adevărat mi
nuni.

Dacă ar fi ca Bozan să 
urmărească ‘ 
ochii mintii 
caro te slrăbat mașinile fa
bricate in „uzina vie". În
chipuirea lui ar avea de 
§i-cura vaste spații geogra- 

ca. pe Întinderea cărora 
e-au rfisplndlt, In opera de 
industrializare socialistă, 
produsele ol de mare teh
nicitate. complexitate șl ga
barit. Mit șl mil de motoare 
Diesel, de diferite tipuri ...și 
rapacități, pompe șl grupuri 
de foraj, locomotive de 
mine locomotive de mane
vră. vagoane de marfă și 
vagoane cisternă, fabrici 
Întregi de ciment (funcțio
nează astăzi, In țară, ia 
Medgidia. FlcnL Blcaz sau, 
peste hotare, In U.R.S.S., 
R, P Chineză. R. P. D. Co
reeană. IL D. Vietnam, 
i'L S Cehoslovacă șl In alta 
țări).

,Apol 
pentru 
Hunedoara. 
Oțelul roșu,' 
țevi de 0 toii, utilaje chi
mice care au echipat com

binatele de la Făgăraș, dc 
ia Ucoa ș. a. care au stră
bătui distanțe mari pe ma
pamond. Apor iooodwtive 
Diesel hidraulice «ie toate 
dimensiunile care săgetează 
pe căile ferate din România 
ș! din Polonia, Bulgaria. 
Coreea. Egipt. Tunisia. 
Compresoare (te ultim Jur- 

- nai . tehnic și de mari pu
beri și performante pentru 
combinatele chimice de la 
Slobozia. Tg. Mureș. Făgă
raș șl Govora. Apoi Insta
lații mari șl complexe pen
tru combinatele de indus
trializare a lemnului de la 

j Pitești, Tg. Jiu. -Pipera, Tr.
Severin, procura șl pentru 
export ln Ceylon, Bulgaria, 

■ China. Cehojlovăcln, vase 
sferice de 1 OW) mc care lu
cesc — uri.ițe bllo argintii 
— la comblnalcie de la.Tr. 
Măgurele, Rlmnlcu-Vilcea, 
Brazi, Pitești... Utilaje ooni- 

Jplexe pentru furnalele do 
1700 mc de la Galați-.

Mult, enorm. Cită forță 
“ și pricepere, dar mal alea 
cită pasiune l-au trebuit a- 

’ cestui colecilv muncitoresc 
ca să realizeze toate aces
tea, prelucrind la toleranțe 
de micron! șl lustruind cu 
tenacitate mllloano șl mill-

• Tinerețea Iul Edlson — ia: |5: 
li. Frații Marx tn Vest — m: ia, 
Rembrandt - zi.W : CINEMATE
CA (sala Uniuni.
o Pentru câ sa Iubesc
- 13.43: 
18; S3.Î3.
o Pădurea pierduta : 
15.43; UD: S5.1S. MUNCA

La 18 august, celula Ma
laxa a adunat muncitorii 
la o întrunire fulger care 
a durai 20 de minute. Cel 
170 de muncitori prezanțl 
la întrunire au1 pornit cu 
steagul roșu ln frunte In 
Inllmpinnrea muncitorilor 
de la Titan (o mare fabri
că din apropiere). La ape
lul malaxlștllor, muncito
ri: de la Titan «s-au afiliat 
celor de la Malaxa. Mun-. 
c'toril celor două fabrici, 
ln număr de peste 400. au 
manifestat ln comuna 
Principele Nlcotac. stri- 
gtad ..Jos fascismul 
„Jos războiul r, „Vrem 
plute pentru copil' noștri’". 
(Nu erau oare copiii Iul 
Bozan. cu ctistroancle lor 

,mari din tablă 7 — n.n.). 
2 MO de manifesta ale

Sărbătorind 1 Mal — 
Ziua Lniernațlonală a mun
cii — uzinele ..2.1 August." 
din Capitală adaugă la 
aura acestei sărbători emo
ția unui eveniment care le 
«sporește celebritatea ■: de- 
ccrnareR „Ordinului Mun
di" claw I șl a drapelului 
de uzină fruntașă pe În
treaga industrie peniru o- 
cuparea locului 1 pe țară 
ln întrecerea «xdalisiâ. des
fășurată ln anul 1071™ De 
la un capăt la altul, balete 
freamătă, se discută eu a- 
prindere -despre acest eve
niment, in curte oamenii 
lnlllnlndu-®o se felldtâ. Mai 
mult ca oridnd, uzina e 
vie™

...Uzina vie ? Da, da. 
Exact. Se Împlinesc, In a- 
ceste luni, 40 de . ani de 
clnd a văzut lumina tipa
rului povestirea scriitorului 
revoluționar Alexandru Sa
bla : „Uzina vie"... („Bluze 
albastre". Iunie 1032). După 
descrieri, după mărturiile 
contemporanilor. Intlrnplfi- 
rile dramatice din aceasta 
povestire l-au foai sugeraie 
scriitorului de realitățile 
fostei uzir.e ..ă,Ialaxa“. ac
iuatele uzine ,.23 August".

De ce era vie uzina aceea 
In care sistemul de exploa
tare capitalista, pofta de 
cișllg a patronilor semănau 
suferințe și moarto ?

Slăvit pămînt al țării, mă-nclin, și mîna mea 
Mîngîic brazii, șesul și razele de soare. 
Ncstinsă-n conștiințe arde pe cer o stea, 
Străbate căi lactee, revine Ia izvoare.

ne : Baletul „Primăvara". 
’ Muzica de Cornel Trăllescu, 

pa un libret do Aleea Po- 
pbvld. Coregrafia și regla 
Vasile Mnrcu.

33^3 SSptamlna culturală bucu- 
reșteană,

313,40 Agenda.
33,3» Seară de romanțe cu Felicia 

Alexe, Petre Săbădeanu șl 
Gheorghe Paleu. Conducerea 
muzicală Vealle Focșftneanu.

31,53 D!n lumea științei. Emisiune 
de Comellu Rusui

31.49 Film sarlal „Invadatorii" (re
luare). . ■ •

• Opera romănă : Spărgătorul de 
nnel — îl: Boema — 18.33.
• Teatrul de opereta : Vini «le 
llberute - 10.33: Seiuetul Iul 
Marco Polo — 1B.33.
e Teatrul Național „I. U Cara- 
qlnle" (sala Comedia) : Cui l-e 
frică de Virginia Woolf î — 10.M: 
Tatte, l.iiilic șl Cadlr - M: (sala 
Studio) : Dulcea pasăre a tinere
ții — 13: Jocul de-a vacanța — S3.
• Teatral de comedie : Cher An
toine — IC.S3: Slutter Courage — 
K.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala din M Schitu Mă- 
vureanu) : Recital susținui de 
Orchestra „Sfinx” - S3: (Mia «lin

^“’Ne-am. ridicat statornici și-am pus la temelie, 
'. '^Șițlîînd, oțel, voința-și pietrele d£- piatră,'

Sfi-ți Acrească faima-n lume, e, ihîndră Romanic, 
Vestală ocrotind jarul străbun din vatră.

rosti. Și e-au ridicat srt 
. i dintre eL deasupra 

mulțimii, vorbitori înflăcă
rați-.

Era aprilie 1072. In ziua 
adunării festive, ciad în
treaga suflare a uzinei, ca 
un singur trup urliiț. emo
ționant, sărbătorea victoria 
„Uzinei vii" ln întrecerea 
socialistă. Th urale. deasu
pra porților uzinei, va îl 
fixată macheta uriașă a 
„Ordinului Muncii" clasa I. 
alături de macheta „Ordi
nului Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I. 
primit nniii' trecut.

Sub aceste semne, ale 
muncii eliberate, ale forte! 
munciloreșU puse In slujba 
edificării societății so-eiaIs
te mulUlateral dezvoltata, 
ale încununării tuturor ani
lor de activitate revoluțio
nară, uzina trăiește, cree.i- 

u „.. .. xă, e vie...
— Im! spune Constantin 
Holman, secretarul corni-

8.15 Gimnastica pentru toți.
8.S3 Cravatele rcsll; . ■

10,03 Viața salului : „Satele patriei 
ln ajunul tul 1 Mal"; Vie ac
tivitate pe ogoare -re dmec șl 
voie burta ; Un deceniu de la 
Încheierea cooperativizării.

11,09 Să Înțelegem muzica — Leo
nard Bernstein. Concertul 
debutau țllbf.

JS.tO Do strajă patriei.
13J13 Emisiune ln limita maghiară. 
14.W Telesport : e Campionatele 

«hiropene de lupte libero. As
pecte Înregistrate de la Ka
towice. Comentator Costln 
Chlriac: o Foitei Anglia r- 
R.F.G. (slemirile de finală 
ale Campionatului european), 
înregistrare de Ia Londra. 
Comentator Anstlde Buhoiu; 
• tn pauză ■ Tragerea de a- 
mortlzare ADAS.

lî,W Promenada duminicală : Ml- 
croredtal Gabriela Teodorcs- 
cu; Aventuri In epoca da 
piatră: Sică Alexandrescu — 
Amintiri dl a [teatru; iJjzlefl 
ușoară cu formația „FJecire- 
cord“- Invitata* emisiunii — 
Iuila Bueluceanu: Mighty
Mouse — serialul emisiunii: 
Zoologice fabule cu Aurel 
Baranga: Moment folcloric: 
Nlcoiae Florei In rolul ti
tular. din „Borta IGoduhov" la 
Opera Română. ÎPlcso instru
mentale celebre susținuta de 
Invitata emisiunii, plortlsta 
Italiană Marcela Crudciii : 
Medalion Tereza Kesovlja ; 
Mozaic. .

13.65 închiderea emisiunii de prinz. 
53,03 Deschiderea emisiunii

’ seară. Teatrul Uric TV. 
zlnlă 
ta premieră a Onerel

1030 șl piuă în martie 1031 
întregul . . - .
concediat Clnd au fost din 
nou angajați, muncitorii 
au fost nevolțî să ®o mul- 

.’țumeas;pfi"'"l;:dotir -cu ’ jtunfi- 
îtate dii)r'ȘlarIu.. i Ihipă ifn 
an știu'' ’Jca - itu fost niție 
mișcări 'serioaseiih uzină. 
Muncitorii, maț bine orga
nizați. âu , reușit să obțină 
de ta patro.-îl unele mă
suri de securitatea muncii. 
Nu-ml amintesc exact dacă 
s-a prăbușit 'sau,r,nu vreun 
pod rulant, dar știu că re 
petreceau, ite atunci, multe 
accidente de muncă din 

.cauza utilajelor vechi, a 
condițiilor mizerabile de 
lrc-u șl din cauza dezinte
resului total al patronilor 
față de viața muncitorilor, 
tntr-adevăr. salariile erau 
mici. Iar muncitorii lucrau 
flămlnzl. Lucram și iarna 
intr-o baracă de lemn, pe 
care nu reușeam s-o încăl
zim deloc : tn zadar fă
ceam toc in niște cutU de 
carbid. Lucram cu scule 
rudimentare cite 12 șl 14 
oro pe zi. deși eram plă
tiți pentru 10 ore...

Șl iată șl un document 
care 0teslă activitatea re
voluționară a muncitorilor 
de la „Malaxa”. Găsim,- 
ln 1033. In „Sclnleio" ile
gală : „Marea demonstra
ție, in front unic, a mun
citorilor de la Malaxa șl 
Titan-

tlllul Petre lonescu, ucis 
de patronii asasini". Petre 
lonesou a1 fost un muncilor 
do la „Letnailre", ucla in 
încleștările dintre munci
tori șl patroni, ln timpul 
grevei...

Nu, Bozan nu era o fic
țiune, Chiar dacă se numea 
altfel șl chiar dacă făcea 
parte dlntr-o ajlă „Uzina 
vie".

’ Cu ce se deosebeau condi
țiile de viață și de muncă 
ale muncitorilor de la 
,,’Malaxa" de a!e celor din 
oricare alta întreprindere 
capitalista T Iată ce poves
tește muncitorul Petro 
Baciu, caro lucrează In n- 
coaslă uzină din 1031 fără 
Întrerupere :

— Am venit ln uzină 
după ce ■ din decembrie

Mai — lumină pe șennle, 
Mni — belșug de roade noi. 
Dunărea ne curge-n cale 
nu cu lacrimi din nevoi,

;Un strungar, Ion Sandu, 
vorbea 'despre climatul 
muncii ln eâilpe. despre 
spiritul exigent al acestor 
nuclee' muncltoreșll față 
de atitudinea in muncă a 
Ilirirtil-i ș! propunea mă
suri peniru dezvoltarea 
rșsponsabllltațll colective. 
Un maistru. Ion Ene. vor- 

■ben calm șl convingător 
despre necesitatea unei 
corelați! mai strinse Intre 
calegoria.de calificare a 
muncitorilor șl categoria 
lucrărilor ce i! se încre
dințează. Un,alt. strungar. 
Aurică Gageleo, propunea 
să ®e urmărească atent 
aplicarea acestui sistem 
pentru ca el să nu se 
transforme Intr-un loc căl
duț pentru leneși.
Cit .am fost de față, 0 du

zină de oameni al produc
ției opinau cu aprindere, 
Iș! plineau ln joc toată pu
terea de chibzuință, cti sen
timentul vădit că ceea ce 
Întreprind el acolo va avea 
o finalizare și că Ișl fac. in 
fel'il acesta, datoria pe care 
o simt ln calitate do w:nu- 
nlșll

Uzina vie, aparUnlnd 
muncitorilor șl organizată 
după, legi proletare... Nu 
era acesta visul muncitoru
lui Bozan șl al muncitorilor 
comuniști care conduceau 
luola Împotriva patronilor T 

Șl pentru ea lotul să fie 
dt mal exact față ln față 
cu situațiile descrise de Sa
hia. m-am instalat, pentru 
ci leva ore. acolo unde și a zi 
muncitorii fnbjrică locomo
tive "(pasta 40 ta suta din 
producția actuală a uzinal). 
Secția montaj locomotive.

— E o secție, foarte grea

Să rememorăm InlSmplă- 
rile. Din uzină a Ieșit o 
nouă locomotivă, cu ală
muri no! care sclipesc ln 
soare O însoțesc munci
tori. oameni In cămăși, cu 
Îlepturlle șl brațele goale.' 

ntre el, Bozan, manlpulant 
al unul pod rulant. Bozan 
c fascinat de frummețea 
noii locomotive și deși cu 
obrajii supți șl palizi de 
foame, deși are acata pa-' 
tru copii pe care nu l-a să
turat niciodată (ca să le iu- 
șeie foamea ic-a făcut cas
troane mari din tablă) și 
deși Iș! dă seama foarte 
bine că orldt de multe și de 
frumoase ar fi toeomotlveie 
pe care le fac el, munci
torii rămin tot flămlnzl, Bo
zan vorbește cu o dragoste 
pătimașă despre produsul 
muncii șl Iscusinței munci-' 
lorilor.

„Privește la ea, tovarășe 
Fillp — spune el — te 
rog uita-ie la ea bine, ce 
nouă e șl ee frumoasă ! 
Vezi luciul ăla de la bie
lă ? Eu l-am dat. Nu era 
tie datoria mea, insă om 

„coborit de.pț podul -men 
numai ea 1" fit" ItislTulexo- 

r biela. ;Vtf rniplpge*
pe mii de “klIoiîietfL', Ita . 
ruine, la (ară, exista gară„. 
Are să lasă mama și ai 
mei, se vor Întreba : .Ce-o 

' 11 lucrai de mîna Iul Bo
zan din (oale astea ? Eu 
am să-1 înștiințez că am 
dat lustrul bielei, *el iot 
trupul el a îosl cărat de 
mine cu podul ' rulant™".
Sublimă pledoarie a con- 

șUInțel de creație a munci
torimii, a mirtdrieî profe
sionale. a valorii sociale a 
muncii I „Dacă fabrica a- 
ceosta ssr fi a muncitorilor 
— gindeșle muncitorul co- 
muntet FUl'p — dacă ca ar 
fi. organizată d.upă legi pro
letare™ slăbănogul ăsta tie 
Bozan ar înnebuni șl lus
trul bielei ar întrece soa
rele". Dar flibrioa nu era 
a muncitorilor. Bozan, 
Întors la munca lui, 
Intră In același tad al ,a- 
telierelor mizere, se plim
bă cu podul rulant prin 
valuri de aburi fierbinți și 
cocliți, prin fum, plnă dnd, 
dlntr-o data, podul rulant 
sa prăbușește cu el peste 
cazanul cu plumb topit. In 
Învălmășeala astfel creata, 
muncitorii ar vrea să-1 sal
veze și tocmai ’clnd ee pare 
că nimic nu mal e de ffi- 
«nit, din aburi și fum lese 
Filin purtindu-I ln brațe 
pe Bozan. Scăpat cu viață, 
Bozan rfimind Insă fără lin' 
picior, deci fără posibilita
tea de a mund și de a hrăni 
gurile flămlnde de acasă. 
In zadar sini toate inter
vențiile ta pniron. „Fabrica 
nu dă șl picioare ™ I se 
răspunde. Intră atund in 
acțiune spiritul de soli
daritate munclEorea’scă. Co
mitetul muncitorilor ho
tărăște grevă. Nu era 
Jn joc doar pictorul de 
lemn al iul Bozan. Un 
alt erou al povestirii, Ro
goz. ln care ghicim trăsă
turile unul comunist, vor- , 
blndu-Ie muncitorilor, spu
ne : „„.Iată deci cum le
gea asigurării celor ce

str. A!ex. Saliîa) : Domnișoara de 
Belle-tale - w
• Teatrul Mic : Ape șl oglinzi — 
19.3». ■ .
a Teatrul ,.C. L Notlara" (oala 
Magheru) : Adio Cbârllo — 16: 
Flntlna Btanduzlel — 1B40: Omul 
care™ — I9.Z3. (sala gtudlo) : Sora 
cea mare — IC.M: Gr.hclc — w.

telului de partid ol sec
ției. Aid prind eon tur și 
de alei pleacă locomoti
vele. Vedeți, noi avem aici 
oameni' care știu să re
zolve totul șl rezolvă lo
tul pentru că Întreaga lor 
existenta este dictata de 
conștiința muncitorească 
a datorie! partinice, a res- 
porwabllitațLl socialo. Da: 
mal bine să vă spună 
despre munca lor oa- 
monlL.. Iata-1 aid pe Con- 
stanUn Tomuță, șef de 
echipă ta șaaiuri.
Un virsmie viguros, eu 

păru) puțin albit, cu mll- 
nlle pigmentata de contac
tul cu metalul pe care l-a 
tot modelai alei timp de 32 
de ani.

— Uzinei dunutcavoajslră 
1 se zice și acum uzina vie 
— ii spun. — De ce ?

— Pentru că așa o fl. Noi 
trăim, muBdnt, ne gindlm 
cum să facem să tenta lu
crurile mai bine-.. Priviți, 
facem un șasiu. ti eroim din 
plâd do oțftta. Cu diva 
timp în urmă croiala asta 
o făceam Iraslnd cu cioca
nul; Intr-o zi mi-a venit o 
idee : «ta fac niște șabloane 
mari din tablă. Șl le-am 
făcut Trasăm acum (fe trei 
ori mal repede și mult mai 
exact, '«ăsta înseamnă că. 
aici trăiește, muncește și 
gindeșle un om... Alături de 
mine o altul— Mal încolo e 
altul...

Am fost acum dteva 
zile ln Flenl — coniinuă" 
Constan Uri Temuta - 
și-acolo. In gsră, am vă
zui locomotive de-ale 
noastre™ M-am uitat lung 
la ele. „Măi. mî-nm r.'.x, 
aici e șl munca mea... 
M-am uitai pe dedesubt 
ln șasiuri. Erau ln ordine. 
Ale mele erau. Cine știe 
cit or fi umblat prin lume I 
Vă amintiți ? Bozan spu

nea ceva asemănător. Dar, 
ln privința aceasta, e mal 
bine să vl-1 prezint pe Ună- 
rul vopsitor Gheorghe Ba
dea. El are 23 de ani. A fă
cui școala profesională de 
vopsitorle Industrială. A ve
nit în uzină In 19M, tocmai 
cinci se prei 
poziția i™ 
miel naționale prima loco- 
mtollvă Diesel hidraulică de 
12,M C.P., Grozav l-ar ti 
plăcut s-o vopsească el. să-l 
dea el culoarea, luciul, ele
ganța Dar r>u l-au dat să 
facă decit mici lucrări se
cundare. Nu s-a supflrnL 
La locomotiva numărul 
doi Insă a pus pldorul ln 
prag : !

— Am luat-o prin „abuz 
de putere" ! Șl ride.

Acum, uneori. însoțește 
cile un convoi de locomoti
ve pentru export pînă la 
graniță. Pleacă ta el cu 
pensule, cu aparate de șpri
țul!, cu vopsele și are grijă 
să nu apară nici o zgirte- 
tură. să nu cumva vintul' 
sau vreo pietricică să stri
ce ceva din frumusețea cu
lorilor locomotivelor, din 
luciul lor care Întrece soa
rele.. '

Producția dg^lpcbrripiive 
' e . cu truilt ‘‘'maj,ț.‘.roitKU, 

MnncRoril nu-și 'mal _briî'‘ 
îngădui să i&ă.B'in)B%orr:l 
pore, din, hală ca s-o pe- 

1 treacă pe flecare. S-ar 
pierde mult timp și ci 
știu ce preț are acum, 
pentru noi. tlmpuL Din 
dnd ln dnd iniă. cile o 
locomotivă nouă, frumoa
să, părăsește hala, trece 
ne calea ferata uzinală, 
ie.șe ano! In rețeaua căi
lor ferate, pe linia Titan, 
și ajunge după dteva mi
nute. din nou. In fala 
porților uzinei. Acolo flu
ieră o data din răsputeri, 
ln semn de salut. " 
muncitorii tresar, 
o clipă pe glndurl și 
spun prly!ndu-se cu 
suris visător :

— A plecat. încă u:
Același patos profesional, 

aceeași conștiință muncii 0- 
reascâ, dar cu totul alte 
mobil uri șl pe un cu tot ul 
alt fond politic, economic 
și social

S-au adunat mundlorii
șl acum în curtea uzinei. 
Și-au adus^ eu el șl stea
guri 1 
acum
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IB.M Postmeridian. Din sumar : 
Șoimii CarpaUto! — reportaj 
ac Emanuel Valeriu; Calen- iicscu, «
oar _ aprilie; „Muzica unul 5J.2;5 Imagini 
an“ — film realizat de Tele
viziunea din R.D.G.

18.45 Him serial pentru tineret : 
„Planeta gigantllor* (ultimul 
cplsbd). ' '

17,33 1 Mat 1973. Succese ale oa
menilor munSl. din tarile so- 
daMsta..........  -

17^8 amare patriei — Concurs 
coral Imerjudctcan. Prerinta 
prof. dr. Mîhal Ftorea.

19.55 Avanpremieră. 
19J0 1031 tic seri.
10.53 TeleJuraaL In ajunul marii 

sărbători — 1 Mal 1S71
»,«) Reportajul afiptamlnll : ..Drur 

muri spre dnlecul cioclrîlel”. 
reportaj de Rodtca Rarâu.

53.53 Slavă patrid Șl partidului. 
Program de datare.

S3,M Film artistic : „ilalducll Iui 
Șaptecal". Scenariul : Eugen 
Barbu. M. Oprfș. Regla : Dinu 
Cocea. Cu : Florin Piersic. 
Marț;a Barbu, Colea Rautu. 
Toma Caraglu. Florin Scării- 
tescu, Alm6e lacobescu, Nuc-J 
Pflunescu.

H.to Melodii™ Melodii. Interpreta
te de : Angola Slmflea, De
nise Constantlnesca. TUchard

toate părțile 60 vorbea de 
.„•caplnirea" care în loc 
da pline, dă muncitorilor 
gloanțe, atunci dnd iș! cer 
drepturile lor".

Nu b nlpl'o. lirwiă'de. în
doială :.. ifițrtia' '.‘R&ta&a, .ă1 
fbșțși

partidului comunist au 
fost împărțite printre 
muncitorii șl țăranii care 
urmăreau cu simpatie ma- 
nlfesțațta. La un moment 
dat. două grupuri ds pa
trule de jandarmi au ata
cat po manlfentanțl. Jan
darmii' veniseră să-l îm
prăștie și ®i le «mulgă 
eieaguL Muncitorii âu re
fuza». sfi se împrăștie șt o 
lupta a Început in jurul 
6‘eagulul pe care munci
torii l-au apărat cu lndlr- 
jlre, Jandarmii au tras;în 
muncitori. Stegarul a că
zut rănlL După ce oa
menii s-au ascuns prin 
curți șl caso da focul 
gloanțelor, s-au operat;40 
da arestări, printre care 
și stegarul rănit. Toată co
muna era ln ftarbere. în

de desene animate o Steaua Sudului : DACIA - 9:
« »doina - 0: 10.13: 11,13: 13.3a; îs: n.ia: w.w. LIRA

— 13,30: 11: S3.13. FLOREASCA — 
oarelnl : DOINA ■ — 15,W: 18; M.39.
15: JOja. a Sareo ți VanzciU : DRUMUL
’Estival - 0: ii.15: sării - 15,1a: m sl».
20: 23.45. FAVORIT — * Atunci l-am condamnat pe toți
13,(5: ÎS: 18.13: îfl.W. la moarte 1 CRÎNGA.ȘI - i5Jî3: u:
- 9: 11.15: ixra: ifl: 13,13.

a Fericii cel care, ca Utlse™ « 
1 Aladln - 9— U.M în BUCEGI - 13.45: 18: Î0.15.
Program de (Urne do- a Plroimanl : COSMOS — II:
- S3.13 : TIMPURI IB: ».

• Micul scjlilaior : UNIREA — 
asosle : CENTRAL — 15.R): 18: Î0.15. VITAN — 18.S3;
13.15: IS; 1B.13: Sffl.M, 17.45: S3. RAIIOVA 'ri 13.20; J0:
- IÎ.15: ÎL»: .13.43: M.IS.

.33. MODERN - 9: • Jungla Xanoo s
1«: 18.15: 53.X0. 15,23: 17.33: S9.Î3.
d Adevărul j FEBEN- a MaFy Poppins s 
.50: 19. POPITLAR - 12,23; lffi: 19.30. ~

ÎXM: IS: I9.5X
31o Planeta malmuțe- A B.D. la munte șl la mare s 
)IA - 9: H.15: 13.35: PROGPE.SIȚL - l§J0: 18: M.13.
5. -GLORIA - 6: H.15: « Adio, domnule Ghips: vot n i
15: Î10.31 - 9.15: 12: S3- 10J&
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Împușcat însăși orlndulrea 
patronilor.

Aceasta «ste. pe scurt, 
povestirea. Ficțiune llle- 
,ra:a? . Numai ln parte, 
/pentru, că era legată « do 
reajitațîlo epocii prlrb--in- 

1^*; ® treaaa f. valoare simbolică
dar'șl prin fiecare cuvlnt, 
prin fiecare situație, prin 
Identificarea fiecăruia din
tre eroi cu sute și mii de 
oameni care munceau, 
glndeau șl acționau ta tel, 
nngajaU In cele omI oprise 
bătălii do clasă. Să nu ui
tăm, doar cu dțlva ani 
Înainte de apariția poves
tirii, țara fusese cutremu
rată do tragicele evenimen
te do ta Lupenl. Nu cu 
mull înainte ln paginile 
prosel citeai : „Grevn de 
la Lemaltre. Muncitorii nu 
accepld scăderea satarlllor™ 
Muncitorii au dat un auer- 
tisment categoric direcției 
ca. tn 24 de are, rd re re
tragă listele de scădere a 
salariilor. Direcția urinei 
necedind, lucrâtorH au de
clarat grevă.' Coaftienți că 
se află In joc Însăși exis
tenta ti Interesele tor, con- 
șttenfl că numai printr-o 
Indirjita solidaritate <pot ză
dărnici ofensiva patronilor, 
muncitorii tint hotârifi să 
nu cedeze jl sâ ducă bAtă- 
lia. REZISTENTA DE A- 
NUL TRECUT LE-A A- 
ratat că i
DĂRI Șl LUPTÎND 
POT SALVA U“ 
SELE" (Din „Apărătorul 
proletar", marile 1030).

Și lată-l. tot aid. și pe™ 
Bozan (din același ziar) :

„Muncitorii au părăsit 
fabricile venind să urmeze 
ta mormînt pe tovarășul 
lor asasinat șl aă-șl uneas
că cu toți! gtndul pentru o 
nouă luptă, mult mal bine 
pregătită. Cu steagul roșu 
In frunte. muncitorii au 
pornit™ Armata, poliția, si
guranța au năvălit asupra 
steagului. Cu baioneta la 
armă, ca ta atac, șoldsțli 
au lovit cu cruzime oa 
muncitorii ce apărau stea
gul. Un număr de 15 to
varăș! muncitori au fost 
arestați, bătuți șl echln- 
gluițl"» Articolul purta

pur.derea i 
partfdpanțll 
maiștri; ingineri. O făceau 
șl in acest cadru cind nu 
era vorba să se hotărască, 
pe Joc. măsuri, ci doar să 

„ 51 ma. fie pu®L.jta drculațiq unele
"Întrebuă'de, ar fl putu: «A .Idei menite ,șă .aducă imbu- 
,,î6bu!ască Bozan cu familia nălățiri ln mccantamul 
Iul In care 11 așteptau eel min.dl șl să înlesnească 
patrii copii cu casiroahele astfel dramul unor dedzli 
întinse... Și ml-am amintit aid masa! salartațltor. • 
maidanele, 'mlaștinile și co- , 
cloabeie sordide care incâ 

. se mai vedeau șl In primii 
1 ani de după război in preaj

ma uzinelor Malaxa, ln,spa
tele fabricii Titan, pe vastul 
teren a! Bălții Aibă. Acolo 
desigur, numai acolo, și-ar 
fi pulul înjgheba un simu
la (am du cămin Bozan șl

’ toată lumea Iul'
Dar numele de Balta 

Albă spune azi cu toiul șl 
eu totul altceva. E un oraș. 
„Schimb apartament mo
dern. spațloa. patru ca
mei o, noi. dependințe bo
gate. două balcoane, tarmo- 
ficore, bloc nou, cartier 
Balta Albă pentru similar 
cartierul Militari". Axcmc-. 
nea anunțuri de mică pu- 
blidtale l-ar mira grozav 
pe Bozan.

Balta Albă — un oraș de 
dimensiunile PJoteștlulul, 
dar croit după exigențele 
civilizației socialiste, cu ge
neroase însușiri estetice și 
utilitare. Se putea numi șii 
„cartierul uzinelor 23 Au- 
gu®’.“. 12H de salariațl al 
acestor uzine au primit lo
cuințe noi construite din 
fondurile statului. Alte cîte- 
va mii și-au construit lo
cuințe proprietate personală 
cu credite de Ia alai. Să a- 
dăugfim și faptul că. din 
IS-SiO ,țl pină acum, ratarlile 
reale ale muncitorilor de 
alei au crescut de peste trei 
ori, SI astfel ..misterul* vi
talității de care vorbeam se 
destramă de ta sine.

o mal deplinii, o mal Impre
sionantă amplitudine. 12 OM) 
de oameni — uzina vie — 
la (strunguri, (automate, 
carusel, cu comandă nume
rică), la forjă (mari prese 
șl c.ecaM pneumatice ma
nevrate de la comenzi au
tomate), ta aparate de su
dură. m halele de montaj. 
1a planșete» ln cabinele, mo
dernelor Și puternicelor po
duri rulante circulind In 
deplină siguranță (milioane 
șl milioane do lei w chel
tuiesc aici pentru « • ecția 
muncii), prin aerai .udelor, 
mereu' primenit șî Încălzit 
prin Instalații modeme...

Aș fi vrut să asist la o a- 
dunare generală a salariațl- 
lor — acest for ai partici
pării muncitorilor la condu
cerea treburilor uzinei — 
dar cit rnram aflat acolo, nu 
avea loc o astfel de adu
nare Am avut Insă o com
pensa țlc.! Se organizase un 
fel do colocviu, un «schimb 
de opinii pe-tema sistemu
lui dfe plată In acord ca in
strument de colnte-fssnre 
materială. Opiniile urmau

• Teatrul de revistă ț! comedie 
„Ion Vaslleseu" : Siciliana — 10; 
13.28)
■ Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
na?c" (sala Savoy) : Blmblrte» — 
19.SJ; (la sala Palatinul) : Șl te
melie joacâ fotbal - 19.33.
a Ansamblul ortlstlc 
româna- : Ghloect™
- 19.313
a Circul
- lOl 16:

n Teatral „ȚăndârlcJ- («tala «Un 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pl- 
puța — 11; (sala Motlern-Ciub) : 
Tlgrițorul Petre - li
o Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 11: Pe pla
cul tuturor — I3J.1,
• Teatru! „Ion Creangă" : Boala 
morii — 10.

a-Panclu. Ma
hal Constant!- 

Androesej.
jiânda.

[Mi
arț
a votca, 
Kessler.i >j
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apei mari

Tralan FltlP

La scara

altruist

Vâslle N1COROVIC1

munților
AI. ANDR1TO1U

Stefan IUREȘ

Petro VINT1I.A

cursurile 
liceului.

f-

lepfiiilnd specul8- 
poetice., „proiectul

de-a lunnuJ anilor au fost 
Insă oamenii : realitatea 
furda men tală fi «Însura 
cu adevărat senzaționa
lă a locurilor. As putea

lă pentru 
drumețului 
că. drept, 
zgomouu exploziilp:

Planeta din creierii

inexpresive, fiindcă nici cea 
sensibilă dintre pelicule nu 
stare să redea, Intr-un portret, sin
teza dintre om si munte, mal bine 
K felul in care omul și muntele

riteodată, să se modeleze re
ciproc.

Aici, pe Lotru, tehnicianul a dis
locat, pentru umplerea cu anroca- 
țnente a corpului barajului Vidra, o 
cantitate de stincă al cărei volum 
mi-a rămas necunoscut. Desigur, 
m-aș fi putut interesa de cifra exac
tă. dar n-am pus întrebarea res
pectivă, și lată do ce : văzusem In 
biroul Inginerului șef schema la- 
melări! barajului ; In secțiune, ba-, 
rajul acosta arată ca un trunchi de 
piramidă : sau. șl mal bine spui, ca 
Fujl-Yama. sacrul Ol’mp al Japo
niei, pe care mii de miniaturi nipo
ne ,ni-l arata nins, dar, pur șl in
tangibil, icoană a măreției celeste

„A intrat în funcție o noua 
fabrica..."

muncă fărfi profesor a! ca
talog de note, numai ei cu 
propria lor conștiință ce
tățenească șl profesională, 
numai el cu primul lor vis 
de afirmare In viata, de n- 
flrmare a personaiitaili lor 
creatoare. In reverberația 
aparatelor de sudură (su
dura este In această uzină

tind proiectul despre 
noua aventură hidroener
getică a Oltului, care a 
șl început. După Bistrița. 
Argeș, Dunăre. Lotru, 
acum Oltul. Hidrocentra
lele care lncblpufesc un 
sistem de cascade vor re
peta căderea de pe Hăș- 
ntașul Mare, vor reedita 
legătura Oltului cu cerul 
din care vor rezulta, de 
■fiecare dală, mai multa 
lumină și energie. Ca un 
corectiv : Oltul se va o- 
dihni mai des. Drumul 
Iul. odinioară vijelios, se 
va liniști din când fn cind 
In niște popasuri lacustre 
— die un popaa pentru 
Lee-are hidrocentrală, an- 
ticiplncl.popasul cel marc 
din Mare. lata cum in 
două feluri, radical dife
rite, Oltul se va apropia 
de coz. i la fi ?p rin aceasta, 
cosndelzdrea J Oltul ui v a 
Undecăfre^abaolut. Ce-i 
putea dori mai mult Geo. 
Bogza sau balada popu
lară ?

Dar 
tiile . ........
Olt” va Însemna un mare 
efort național. Efortul 
oamenilor care vor înfăp
tui aceasta Ispravă, efor
tul ■ tarii Întregi, un efort

dăruita muritorilor ds către zel tn- 
lr-o clipă de supremă bunăvoință. 
Or, credețl-mA, e absurd să isco
dești cubajul muntelui Fuji...

Acest început de legendă să tio 
cumva contrazis de materialitatea 
tuturor lucrurilor care o Înconjoară 
pe femela-tehnlclan ? Da protejarea 
atenta șl responsabilă a unor utila
je" alli de scumpe ca forezele ? De 
respectarea consumurilor specifice 
p>' care ta supraveghează, de rigoa
rea probelor de laborator pe care le 
la ? De realitățile aspro ale celor 
vreo 20 de ani petrecutl pe șantie
rele BLstrlțol, Argeșului și Lotru
lui ? Nu, nu eB'.e așa, Toate acesta 
elemente concreta de mediu și via
tă n-ar fi In stare să pxpllce chi
mia lăuntrică a unui om. Numai ri
tualul pregătiri! pușcării eficiente 
sub raport economic, numai grija la 
refugierea obligatorie a artificierilor 
In cupa excavatoarelor E.K.G., ea 
sub un coif de gigant, cita vreme 
plouă cu bolovani, numai cercetarea 
granuiometrică a probelor de rocă, 
platformă cu platformă, strat cu 
strat, felie cu felie, n-ar lămuri 
formula unei Individualități umane 
atrăgătoare, aflata nu professional, cl 
sufletește sub zodia re-ereâri! lu
mii carpatine. „Jumătatea vizibilă” 
a planetei S. N. — in definitiv de 
ce nu am compara pe un om de o 
mare bogăție psihică cu o planeta ? 
— este munca in aer liber, pe plat
forme biciuita de vlnt, aportul În
delung șl pasionat la procesul care 
transformă In mod dirijai rinele de 
gresie In redute ale barajului.

Dar Jumătatea cealaltă a a- 
ceieiasi planele, partea învlzlb!-

pe caro tarae aptă sa-1 pulsează »pre r 
facă fiindcă și-a dovedit«feiergli tomllte-', 
maturitatea ri feriilliaieă Intrăm in vi! 
puterii. Această putere a altă țară, i cu‘,o
țării, care are tăria și in- nfire. cu un alt
drăzneula să se modifice putea deci șpun
pe sine intr-un rum ului- pe acum,'că doi
tor, ne umple de bucurie de OH e pocuJ
șl încredere in- viitor. dorul de viitor.
Oricît de dur ar fi efor-
tui. acest efort r.e Dro- Paul Ai

'profesia primordială), isto
ria atlt de veche si colbuită 
a orașului apare ca electri
zata de un izvor de curent 
tinăr. energic ®1 dătător de 
viață.

Ton Corbnr., ca să mă 
refer la un singur destin 
uman, a venit la Caran
sebeș de ia podul Glur- 
genl—Vadul OH, nurebiat 
de Ordinul Muncii care 1-ă 
fost conferit acolo pentru 
rivna șl aportjil său impor
tant. Cind se va scrie o da
ta monografia orașului Ca
ransebeș, numele si opera 
acestui lăcătuș vor trebui

„A fost experimentata o 
nouă metoda de lucru..."

porții podurilor rulante ale 
altor' urine, cum este cea 
de vagoane feroviare din 
Caracal, do prelucrare a 
aluminiului din Slatina, de 
excavatoare din Tulcea. de 
aglomerare a minereului 
de fler din Hunedoara. La 
urina do construct!! meta
lice din Caransebeș urmea-

trecuta In Hota ctitorilor 
uzinei .do construcții meta
lice. prima urină metalur
gică din Istoria orașului.

Dacă etimologia denumi
rii acestui oraș n-are nici 
o legătură cu vorbele „Cara 
mlhi sedes”, ea capătă to
tuși acum o Justificare de 
forța unei extraordinare 
metafore. orașul devenind 
nu numai un Ioc plăcut la 
ședere,, ci in primul rind 
un loc - In care s-a ridicat 
una din cele mai tinere 
urine ale patriei, o urină 
care, prin profilul el. prin 
ceea ce produce, eata meni
tă să’ prolifereze alta fa
brici șl urine.

Pe -timpul pustiu, undo 
o dală, la un Natal, iuca- 
6em o zl întreagă fotbal, 
acum Se Înalță o hală de 
83 (KM) metri patratl. Nu s 
o sală de sport, un stadion 
acoperit, dar realizez In a- 
ce.'.t spațiu al copilăriei un 
record de explozivă trans
lație poetică. Fiindcă de la 
un timp pustiu la o urină 
magnifică ■ oricine, care a 
văzut șl trecutul șl prezen
tul acestui loc. poate spune 
că a văzut și a înțeles cum 
so naște cea mal cutezătoa
re metaforă.

traducea scheme, răspun
dea. căci ora necontenit 
Întrebat șl consultat, dlri- 
jind o masă, enormă do 
informații șl corcllnd țol 
felul de acțiuni. Stabilea 
parametri, ijsldcilona oa
menii potriviți pentru di
ferite .motnante ale mon- 
ta.țelbr grele, transmitea 
in toate sensurile ‘ ..pre
tențiile” fantasticelor ma
șini care prindeau trep
tat viață.

Ccma'.ruetotii formați tn 
anii noștri sini oameni 
deschlri- sinceri, cuteză- 
tori, capabili -să gLn- 
deastii i-rxmtan.' aâ medi
teze tind «' nevoie înde
lung, fără, taine, ța- .apoi 
'săriîi transmită glodurile

idei ^ină’ : ce nu le Judecă S blitii. A 
lină tau le încearcă’ blrie bașHfeieîi’.

după ce s-a convină de foioa
sele practice alo idoli, atunci o 
urmărește cu simț de strateg, ui
mind lumea cu ta miri co alta Ino
vație care aduc© In bugetul coope
rativei sumo frumoase.

Slntcm In fața unui 
exemplar, gata să colaboreze ari
cind cu cooperativele din vecină
tate. L-am întrebat o data dară 
există o întrecere Latre cooperati
vele agricola de producție șl ml-a 
răspuns, ca tonul cel mal firesc din 
lume : „bineînțeles că exista”. în
trecerile stimulează progresul și 
nasc idei, zice președintele. Numai 
că ale nu trebuie șă conducă la 
egoism, la sentimente joase. incore- 
pa lob fie cu conștiința sodaltista. 
Iată, inire aceste două primăveri. 
C.A.P. din Sintana cu cea din sa
lul vecin, Comlăuș, au porar. 
să-și dureze un complex de creș
tere a porcilor cu o rapacitate Intre 
B (MM) — 10 0'M porci. Se muncește 
La tens La acest complex, fiece zi 
pierduta IntlrzUnd noile ixsnnficil 
pe care mizează. Biguri de ei, cei 
doi președinți.

tn amurg, declt două 
căruțe care veneau pe 
șosea dinspre Obroja șl 
două trenuri care urcau pe 
Valea Blstrei. spre crema- 
Hera da la Bucova. Ce le
neșa erau vremurile a- 
lund !... '

Nlcdao 
Ceaufescu. Rejița, care a intrat In 
rcej'de-aj treilea secol'al existenței 
sale, păstrlndu-ș! întreaga el tine
rețe,

...Ca totdeauna, bă tea un vlnt în
dărătnic p-o platforma carierei de 
piatră tind am făcut cunoștință cu 
Sanda Nicolnu, tehnician la secto
rul barajului Vidra al șantierului 
hidroenergetic Lotru. In sUueta a- 
n orii: ta cure sa mișca liniștit, unde
va In spațiul dintre masivul alb- 
cenușiu. mușcat în trepte, șl lăzile 
cu explozibil sortit detonărilor pla
nificate, nici un „purist” al canoa
nelor Ideale n-ar recunoaște un 
prototip clasic. Nici nu e. Bronzată 
— in plină. Iarnă— de vlnt, cu cas
tana Irisului devorată de pupila 
mărită, cu nasul acvilin șl fruntea 
dreapta sub părul tăiat foarte scurt, 
Sancsa Nicolnu a o „indiană din lu
mea nouă”. Nu m-ar mira ca'In fo
tografii trăsăturile să-l apară plate, 

mal 
ta

„A fost data în exploatare 
o nouă unitate industrială"

Dsr,- tot intra amste două primă
veri, Gheorgha Golna sTa glndlt 
iarăși la problema irigațiilor. A- 
ccasta este , pasiunea lu! cotidiană 
și e firesc să fie așa, cind' apele 
curgătoare tint doporta de pori me
trul cooperativul. Se știe că Gheor- 
gho Gofna cu al lui au asigurat 
umiditatea multor hectare eu apa 
freatică scoasă din pămlnt prfnîr-un 
Bid tem ide pompe.. I s-a „reproșat 
da către unii loca!nici că ceea ce 
vrea el .-gi fasta osie o aventură 
sortita c'jccjiul șl că, dacă sMmo-jil 
lor, n-tiu puWtt. deLa .lungul veacu
rilor, sta'scoată apa din pțmtnt și 
s-oi reverse peste recolte; n-o să. 
poata nici al șf nici alltipiva. Dar 
tata ca s-â țHițut'-.Nai• mult țhtar, 
încă din vara irețtțtă, parcă .bănu
ind seceta din peimȘvara. aceasta, 
cooperatorii au hotarlt lărgiri-a 
irigați Hor la culturile mari : la |W>- 
rurnbi șl, imaj.,alcts,’ .îâ, afeșla ■,, «!« 

tataliăr,, Pitta atum erau triglKte;; BWnj 
tflât 'Culturile, de ’.legumegri-jf^țafo-,' 

>^îmtoSu] âsalt,‘d3î naturii.. lHgețîije;
vor cuprinde ,700 <lo hectare.' Mujica 
ee desfășura cu Înfrigurare.' rdnd... 
Lata că a. Începui să „plouă: între
rupta pontrii moment, ea vp. con
tinua Ln acel ritm alert, devenit 
firesc In C.A.P. din Sintana. ''

Ar-mal fl muite de epus. Intr-o 
cooperativă cu oameni . harnici ți 

'ingenioși, flecare an da vine o ade
vărată epopee.'..

In concluzie, dacă In 1971 sarci
nile planului dMinaT.au fort indo- 

.pllnlfe,și"depășite, tuiul acesta slnt 
toate prtunlsclff ca ele să Bc depă
șite In plus, loaie vitregiile 
tr;ee‘i‘L ir.ccslo toate bune, n cres
cut numărul pomilor fructifer!, ca- 
Ișli Si piersicii Înfloriți au veni» cu 
flamurile lor romantice plita sub 
ferestrele sediului cooporaUvcl, 
pentru că la Sintana fiece colțișor 
de pămlnt cșiă Închinat rodului de 
către oameni! gospodari pentru ca
re munca exte felul de a Irăl, de a 
respira, de a. bs jugliScn in fața 
partidului ți patriei.

La Sintana, intre două primăveri, 
ni sa vestește că a crescut ptațin- 
rul.

Deși pare paradoxal, pămintu! 
fiind atlta cit c șl neavind cum să 
crixiscă, vestea sosita da la Sintana 
este perfect adevărata. Căd zi
ce Gheorglte Golna, președintele 
C.A.P., cu limbajul său metaforic : 
acela nu-i pftmint care nu produce 
nimic, cum nu e om adevărat cel 
co nu dă sodeffițll iul nici o brumă 
de zestre. De aceea, cooperatorii 
din Stataiui au extins suprafața 
cultivabliâ cu 220 de hectare, smul- 
glnd acest teren din lumea staiiita 
a bălților. Acțiunea a Început vara 
trecuiă. acum deja pe locul foste1- 
Jor bălți a fost semănat porumb.

Totdeauna am admirat la Gheor- 
gho Golna nesecatul izvor de idei 
ingenioase șl inaoiSoare. Practic, 
cu un spirit gospodăresc bine cum
pănit, ță nu pornește cu ideile in 

iăventură, nu ac laxă ' fascinat de 
ldr»i 

fplriă 
Dar

mea, se chema .Jj® prău- 
rie”. Acolo, th verile sece
toase, Jucam fotbal, alun
gind cal dțlva' cal împie
dicat! sau cele dtevn vite 
care pășteau. O dată, la un 
Natal . ta . un fntij Mai. 
dr.d zăboviserăm ad : la 
joacă o zl întreagă n-am 
văzut, de dimineață pină

, lume, este oaâma 
pe munte. ■ Dumini- 
răacumpărare pentru 

_ ___ „.„L—.tar ațuote, uuuu- 
cdnul Sanda Nlcolau s« duce să se 
cufunde ih Împărății de liniște, sus 
spre Obirșia Lotrului șl mai dSpar- 
ta. este cu putință mal departe. 
Citeodaiâ in grup, alieori singură, 
totdeauna întovărășită de o pace 
negrăită șL nu arareori. Însoțita de 
ploile de care nu ep teme.

La omagiul muntelui, vocea se 
face mal adinefe, ochii par nemai
pomenit da negri. „Am. vrut dndva, 
după an! șl ani de șantier, să mă 
trag acasă, spre Cluj, să-mi reclam 
dieplurlle de citadină ge!-baget, 
Tl-o alunge sl țle. îmi ziceau ra
clele, vecnile colege, toți. Lo dă
deam dreptate, că adică, da. ml-o a- 
junge. Dar n-am putut. N-au trecut 
nici câteva săptămlni șl am început 
să mă simt ca o paiăre mara închi
să In cușcă. Muream. Nlmen! nu e 
mal trist in toată grădina zoologică 
derit acvila sub carul văzut prin re
țeaua do sîrrhă. Așa efi m-am Întors 
degrabă la șantier, la munte. Aici, 
hi creierii munților”.

Și, după o paiiză In caro tșl Im
primă degetul maro Intr-o materie 
roșietlcă,; moale ca o plastilină — 
dinamita — spune :

— Creierii ăștia ai munților, care 
nu fac deca sfi ne gindeasefi me
reu, pe no!, oamenii, cu nevoia 
nuasiru de fericire și ■ bunăstare, in 
numele căreia nc lasă să umblăm 
zgomotos. In drcumvolutiunile Iar 
de piatră». •

ză aă Înceapă, Ia sflrșHul 
actualului cincinal, și fa
bricație acelor puternice și 
solide șarturi sudate pe 
care slnt montata motoa
rele Diesel ale locomotive
lor electrice. Iar uzina. In 
întregul el, va da de lucru 
la.- 10 -la sulă din popu
lația orașului. Am tnlllnlt 
aici muncitori care au lu
crat la edificarea podului 
de la Glurgen!—Vadul OIL 
Am întilnit eld nnmcitori- 
montorl venlțl de la Reșița 
?1 Hunedoara, ingineri ti
neri care a-au trezit în fața 
primului lor examen de

• Timp de șapte an!, 
f.nra a zugrăvi : , trecerea 
de la mit la realitate.am 
alergat mereu ta Porțile 
de Fier.

Am aatatat, ta primele 
dsrocări.. .ăm trecut prin
tre primii ite șirul do po
duri șl vtaditete ale auto
străzi! soarelui, am ajsis- 
tai La scufundarea ,• așe
zărilor: de In Orșova. .Vlr- 
dorova. Ada Kale h și la 
genera rnă:T' alpine', am 
transmis impresiile tre
cerii primelor j nave crin 
ecluză! am participat La 
zăgăzuirea fluviului Siam 
ținut «ă fiu martor la ro1 
firea .« de început a turbi
nelor.

Anul trecut, dună de- 
eăvlrsirea barajului de- 
versor. am . consemnat 
ultimele mari evenimente 
pe Dunăre : iunlo.- ir.che- 
larea ■ podului îransxla- 
nubtan care a scurtat 
drumul rutier intre A- 
driătica ș! Marea Neagră, 
am scris dospro intrarea 
ecluzei pe uT, te melc e- 
lecironice ' automatizate si 
aproape simultan, in iu
lie.! despre rotirea-'turbi
nei a dncea. Nii - peste 
mult timp, ultima ■ turbi
nă era data in exuloaLa- 
re înainte de 'termen, ca 
91 celelalte. Porțile de 
F1ct «o ridicaseră la cota 
finală. Iar de aiund în
coace. intre cele două 
primăveri, am astatat pa 
lot parcursul anului Ja 
lucrările do finisare, me
nite «fi prefacă această 
grandloswsâ uzină Intr-un 
monument iitodorn. ca
pabil să exprime, frumo
sul: si măreția. ,

Ceea ce n constituit r«- 
veiațla Porților do Fler

telectual, gindltor ni mi
cronilor. specialist prin 
mina căruia trec cite 
zece mii do repere felu
rite alcătuind marile a- 

să spun că nu ,um con- gregate. ■ 
semnat niciodată reallta- 11 ascultam pe șeful 
tile tehnico liedt cu een- șantierului electromontai
ilmentu! că .doflitase. rod- In hala turbinelor. An-
11'tăU umane. Cunoșteam gaja convorbiri cu zeci’ de
de demult un ttn de con- oameni, le orchestra miș-
structor tacul. aspru. , cfirile ri activitățile. <19-
poale chiar mobocânoe. dea ■ soluții pas cu pas.

Cu vreo două sau trei 
sâptămlni In urmă cMăio- 
risem Iar la Caransebeș. 
Aici am urmat 
.școlii primare și 
De la o mult duioasă si re
velatoare lecție de limba 
latină trnl rămăstsse In su
flet ipoteza că toponimicul 
orășelului Caransebeș ve- 
nea de la exclamația nu 
știu cărui împărat roman. 
„Care mlhi ®edes“. adică 
loc „plăcut la ședere”.

Cum spuneam, acum două 
știu trei săptamlnl mă 
abătusem iar prin Caran
sebeș ți mă aflam In vorbă 
cu un vechi prieten, la 
rampa de încărcare a va
goanelor de marfă. SI deo
dată observ o lădoaie de 
lemn, cil toate zilele de 
mare, pe capacul căreia 
scria „Milano”. Lada urma 
'să fie expediată la Milano, 
pentrd tirgu! international 
de-acolo, și conținea mache
ta uzinei de construcții me
talice din oraș.' Auzisem de 
aceasta uzină, dar nu a- 
Junsesem încă la marginea 
orașului ș-o văd de-apron- 
pe. M-am bolArlt atunci sil 
cercetez uzina și m-am tre
zii sub nTOoerișul înalt al 
unei hale cu o suprafață de 
EBMn de metri păSfațî. con
struită pe un verii I teren 
mlăștinos care, in copilăria

Dorul de Olt m-a făcut 
să urc adesea spre cul
mile Hășmașulul Mare.

■ Privit pe hartă. Oltul 
pare o seceră cu vLrfuI 
Înfipt In cer. Cu,lama lui 
se poale secera toată hol
da bolților albastre din
spre septembrie, rind ste
lele miros a brumă șl 
stau gata -să cadă ca niș
te struguri de diamant 
peste ciievn aferiuri do 
țară. Exista un loc. pa 
creștetul . Hășm'așului 
Mare, unde alelele curg 
de-a dreptul in Olt. Clep
sidra cerca «că Ișl numă ră 
clipele prin aceste pică
turi de foc pe care le 
primește Oltul. Nu Ie a- 
lege nimeni, mal Ia vale 
sa' amestecă cu păstrăvii, 
păllhdu-1 cu lumină, șl 
mal la vale se lovesc do 

s; steiurlle1' Cărpa'itiO'ri dUJb4 
“ tind scintri. "SlIP
,r mică a WhlGP

'“presslonab ’'fflhlbuleauha'; 
nici un alt riu nu mi-a 
făcut mal limpede Ideea 
că, prin trupul Iul fluid, 
stelele‘ se scurg în mare. 
Dorul de OH înseamnă 
de fapt dorul de mare 
sau dorul de cer.

Nu m-am putut sustra
ge acestui .sentiment el

fi să se afătutascA. cpre 
n obține elementele ne
cesare actlvltațllor teh
nico și psihice. La Por
țile de Fier am înțeles de 
ce oamenii sini dispuși 
la orice comunicare. Un 
amfiteatru de oțel, hl- 
drocontraln a creat mai 
Inlli oameni ri Pe urmă 
kllowațL

Dacă în intervalul ul
timului, an am asistat cu 
sentimentul ; certitudinii, 
așa cum asiști la declan
șarea marilor: fenomene: 
cosmice.' la ultimele lan- 
fc'ir! de la Porțile de Fler 
X fost pentru că oamenii 
de: aid nu erau doar niș
te entindosU visători, el 
niște oameni de acțiune 
crtrJL dar s! lnyfitatl. care 
au dat cu ceă mal mare 
o reci zic fiecare obiectiv 
în funcțiune. : • Intruntlnd 
adversitățile naturii, ei au 
trăit si au lucrat Intr-un 
unlvera legendar, tar sen
timentul lor dominant 
este sentimentul măre
ției. Grație acestui tio de 

' om. de comunist cea mal 
maro arteră naturală a 
tării a fost captată si «-a 
Integrat industriei socia
liste. Iar fluviul tumultuos 

■a putut să fie imbllnzit 
sl dominat.

Primăvara vine cu toa
te darurile.. «Primăvara a- 
ceaîta. pe coronamentul 
barajului de P® Dunăre, 
reprezentanții celor două 
țări socinllsle. Romănia 
Si lugoatavta- vor inau
gura oficial Sistemul hi
droenergetic și do navi- 
gaUc, PoriHe de Fler, tar 
fiolcmnitaiea căpăta vl- 
.brația unul simbol.

focului nestins, bicentenarii, a evo
luat, revoluționar, in contextul na-, 
jos- al Istoriei, cu factor de Inițiati
va. La secția de mecanică grea, a- 
cest context Istoric major poate fL 
exprimat prlntr-un nume-metafocă: 
Porțile de Fler.
' ! Reșița sLa intXlnU cu Porțile ' de 
Fier. Eveniment petrecut, e drept, 
cu rițlva ani mal Înainte, clar a- 
miniirea căruia, încărcata de emo
ția primelor impresii, am găslt-o- 
încă puternică șl Întreagă In mărtu
riile tuturor oamenilor. Ele. tace- 
peau, mai Inlli, prlntr-un tel do ui
mire. cauzată de apariția in baia 
lor a unul colos metalic, rotorul, a- 
dus (k: im vagon-ptatformâ ' cu <0 
de roți.

Față de turbinele pe care Ie furni
zaseră el plnă atunci pentru naiba 
de pe Bistrița sau pentru Argeș era 
un salt nu numai de mărime, dar șl 
de măiestrie tehnică. Porțile de 
Fler cereau lucru de precizie la ni
vel mondial.

Dar ram, ia urma urmol. eru vor
ba de un material ca oțetul, ale că
rui secrete de prelucrare au început 
să le stăpLncască de două secole — 
reșlțenll au făcut față, fără inllr- 
zie.ro și Ireproșabil, aceste! no! mi
siuni. Echipa de montori, condutâ 
de Ion O'.aru, s-a dăruit cu pasiune, 
cu credință că In acest tel contri
bute la dezvoltarea patriei, la spo
rirea prestigiului el tn lume, nepre- 
cui>o;inrl nlc! limpid, nici eforturile 
unei acțiuni de pionierat ale cărei 
dificultăți,' necunoscute încă, 11 pu
neau, nu o data, la o grea În
cercare.

Malatrul Vâslle Moraru, de ta 
secția mașini electrice, a primit sar
cina să coordoneze asamblarea ge
nerală a unul agregat atit d® u- 
rfaș — rotorul generatorului — in
cit aeosta n-a putut gă Încapă in 
interlopul balet A trebuit să plece 
cu Întreaga Iul echipă ta Porțile do

funcțiune o capacitate de producție do 1 (MM tone ma- 
șini-unello" (11 mai).

„La Brazi a intrat în funejiune fabrica do anhidrida 
maieicâ cu o capacitate de 600 tone anual" (11 iunie).

, „La Filiași a intrat în funefiune Fabrica de piese 
de schimb și utilaje foresh'ere" (3 iulie).

„La Giurgiu a intrai în funejiune coa mai mare Je- 
sotorio din (ard, ,,Dunarea", cu o capacitate do 55 mi
lioane mp anuar (10 iulie).

„.Și, de la ultimul 1 mai plnâ la cel do acum, știri 
so- asemâhâîoare ou fost consemnate zilnic, din toate 

coifurile țârii, de la Ndvodari sau Caransebeș, de la 
Tulcea sau de la Molru, de la Alexandria sau Miercu
rea C:uc, Putaa sau Alba lulia, Zalâu sau Tumu 
Severin.

pnmaven

de la core trebuia să 
smulgi cu deștele fleca
re cuvtaL Asemenea oa
meni exjfltaseră mâl ales 
in pcrloada de încăput a 
marilor șantiere.

Reprezentativ pentru 
perioada electronicii și 
automatizării, a macara- 
lelor-glgant șl a comuni
cațiilor prin radio, tele
viziune. inlerforue. tipul 
de .constructor, do In 
Porțile de Fler.-ca șl de 
m: alte mart șantiere! în
fățișa un nou nlvei de 
dviifzdiie umană si teh
nică.,

. Omul do 'azi a! șantie
re tor ente alt tiu do ocn. 
un muncitor evoluat sau 
un meșter cu nivel in-

șfet iOAmna trecuta lhtr-'o. Reși- Fier pentru e-1... fabrica chiar •-
ță p« c.ire ri-o ma.i văzusem de a- colo, ta fața locului. Ceea ce arăta
proajte un'deceniu, wn găsit orașul că operația ce se efectua astfel era 
și uzinele redimennlbnaie subsfân- ' temeinic însuțitA, 
țîal. Nu numai exterior, In ceha ..ce A Însuși, iată verbul cel-mal po- 
priyeșța peisajul urban sau Indus- IzlvlL Fiindcă el;ne face să ințe-

<cij7T' mu!iernai toiportaLși tnal : legemLc-jmPdlmenslunile coloșilor 
..s^tjm’ficșitlți’’i; în coordonatelev .el rato'fost -adusa JaTsfaț-a' umană-a-.df- 
interîoai-'ji. de ordin umân^friH' ?T^îdt'Mgurrhu'5prip?c:!®chii®area mărlmj!

Explicația e‘ tn arenă că- Reșița -lor. „ci,prin.rcdtmcnâoDarea Inte- 
rioarl ăromulul' însuși, crescut in 
așa măsură Incit a' devenit capabil 
să-l ia in Rlăplnlre, «ă și-î insu- 
șeascA,

Și'această progresivă dialectică a 
oamenilor constituie una din virtu-j 
țlle de neprețuit; ale acestei ReșlțeJ 
care șl-a sărbătorit bicentenarul Iri 
prezența conducâtorulul partidului 
și statului,' tovarășul Nlcolae

...lata clteva expresii cu care, cotidian, presa Iși In- benzi la cald de la Combinatul siderurgic de la Ga- 
cepe informarea cititorilor asupra obiectivelor ajunse lăți" (9 mai 1971).
la „cola finalâ . Sini formulâri simple, a câror uzi- nLa întreprinderea mecanică Suceava a intrat în 
tare frecventa le-a diminuat spectaculozitatea inițiata. - ■ .... .... —
Pentru câ ne-am obișnuit ca, deschizlnd paginile zia
relor, sâ luâni aci zilnic do alte și alte realizări. Rit
mul nou de viafâ al țârii implicâ acesta „dări de 
seamă* foarte concreta, foarte lapidare asupra muncii 
pasionale, erituziasie a milioanelor de constructori ai 
socialismului.

Iar In fiecare informație, chiar da citava rinduri, 
vom descoperi, cel moi adesea, o vastâ muncâ de 
creațiOj de concepție — do materializare, apoi, prin 
eforturi remarcabile, a rezultatelor gindirii și calcu
lelor îndelungi. Fiecare nou obiecîiv economic, 
csal-culturai, fiecare realizare atestă dăruirea a suie, 
a mii do oameni și, totodată, mlndria lor de a se fi 
înrolat in mare-a bâtâlie pentru Înălțarea țârii pe noi 
trepte do progres și civilizație.

Nu există loc In țară In care. In decurs do un an, 
să nu so fi polrocut ceva deosebit. Ritmul noului are mindrio, vorbi despre nou, despre o semnificativă 
legile lui, arc rigorile lui.

A construi a devenit imperativ al cotidianului 
câ In dreptul său așezăm nume sonore ca- Porțile do 
Fior, Lolru sau Combinatul siderurgic de la.Galați, fie 
obiective, aparent mai puțin spectaculoase, dar. de 
mare însemnătate pentru progresul general al țârii.

lată, citate la Intimplare, clteva informații publi
cate In ziarul nostru diipă 1 mai 1971 :

„Au începui probele tehnologice la laminorul de

„omniprezență a noului".
Fie Citava din mărturiile acestei omniprezențe sini co

mentate ih. pagina do față caro, surprinzlnd realizări 
și; fapte semnificative, petrecuta în intervalul celor 
două sărbători ale primăverii,— mai 1971 — mai 
1972 — nu sini docil o modestă prefață la „MAREA 
CRONICA A NOULUI" scrisâ cu entuziasmul-muncii 
de constructorii socialismului, pretutindeni pe melea
gurile țârii.

âf'

dMinaT.au


PEKIN

oră.
Să

> ‘ . • i •' r.,
perioada postbelici. . . _
250 0®) de metalurgfștl din uzinele 
landului. . Baden-WOrttembers s-a 

da

celelalte arflunl muncitorești care zguduie mereu eele

__ ______.__ le In publicații franceze 
politice, care dezvăluie situații cle-a

Greva celor
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Realitatea muncii in societatea capitalistă

Popoarele ccire-și făuresc viața nouă sărbătoresc 
prima zi do mai sub semnul muncii creatoare și al 
împlinirilor pe calea socialismului și comunismului. 
Cuprinzînd o treime a omenirii, populînd 14 state si
tuate pe 3 continente ale globului, ele fac cunoscute 
lumii izbînzile dobîndite sub conducerea partidelor 
care le luminează drumul. Aceste izbînzi, îmbogă-

find continuu propria lor viață, sînt în același timp o 
contribuție esențială la întărirea forțelor socialismu
lui în ansamblu, la sporirea puterii de înrîurire a so
cialismului asupra popoarelor de pretutindeni, la 
cauza generală a păcii, libertății și progresului în 
lume.

UN CARUSEL

MOSCOVA HANOI

PRIMATUL
ELECTRONiCil

A reda pe un spațiu restrins un tablou ai 
impresionantei activități creatoare desfășurate 
do constructori! comunismului În preajma zilei 
de 1 Mai este, evident,’un lucru imposibil. Ca 
atare, ini-am propus a Înfățișa doar dteva 
fapte de dată recentă, llustrind o preocupare
de căpetenie a oamenilor sovietici — aplicarea 
In producție a celor mal no! realizări tehnlco- 
ștlințlHce.

— La uzina „SEanteokonstrulrțta* din Moscova 
se efectuează in aceste zile montajul mașinllor- 
unelte care vor alcătui un sector automatizat 
— prototip al secțiilor din uzinele constructoa
re de mașini de mîtae, conduse de computere. 
Dacă in secțiile automatizate existente In nre- 
zent In uzină, se produc in serii mari piese de 
un anumit tip,’ In sectorul amintit bo va face 
un Importau: pas Înainte, realizlndu-se. In re
gim automat, o gamă variată de piese eu pro
filuri complexe. Ventru a se trece de la un tip 
de piesă ta altul va fl suficient ca dispecerul 
să Introducă In computerul „Dnepr* banda per
forata conținlnd programul respectiv de lucru, 
iar operatorul să apese ne un buton pentru a-si 
procura • prin Intermediul unul creier electronic 
cutia cu semifabricatele șl sculele necesare, care 
vor fl fixate In mașină Apoi omul nu se va mol 
amesteca In procesul de producție, lntruclt aces
ta va fl dirijat In întregime do computer. Se 
ajunge astfel la automatizarea și a producției de 
piese de serie mică; piese care, după cum se știe, 
alcătuiesc 70 ta sută din totalul celor necesare 
Întreprinderilor constructoare de mașlnL

— La combinatul siderurgic din Krivoi Rog 
a început construcția principalului furnal al 
actualului cincinal, cu un volum do BOM) metri
eubl. care va fi prevăzut cu o aerie do me
canisme șl Instalații de cea mal nouă construc
ție și cu un sistam electronic de control șl diri
jare automată a funcționării. Tntr-un an. fur
nalul-va da tot otita fontă cită producea în
treaga Rusie prerovoluSlonară. Iar. nroducțlvl- 
tatea muncii va fl nici de trei ori mal mare 
decit cea realizată In orezenl In secția furnale 
a combinatului. Un frate bun ni acestui gigant 
Industrial se construiește în prezent la combi
natul siderurgic „Jdanov* de pe malul Mării de 
Azov. Este vorba de laminorul „3GM* — cel 
mai mare din Europa, caro va produce anual 
1 756 tfflă tone de tabla de oțel.

— $j acum, o secvență din lumea taboratoa-
1)11?-rotor, un’.fapt icnro.Lcnnflraiță Incăi o djsță,, con- 
; d» trlbuțla ’hoifirltoaro. ps scare eo aduc -J” Mranți! 
' țtuîgovletld in’ fezolvirrea ‘Unei (probleme majore a 

științei secolului nostru — realizarea sintezei 
termonucleare dirijate. Comitetul sovietic pen
tru Invenții șl descoperiri a înregistrat recent 
o strălucită realizare a unui grup de fizicieni 
de la iMlilutui de energie atomică „I.V. Kureen- 
tov*. In frunte cu arad. EL K. Zavolskll. reali
zare intitulată modest ..încăiziren turbulentă șl 
rezistența anomalies a plasme!*. Spun „modest*, 
pentru că in fapt, această descoperire permite 
înlăturarea încă unei bariere din calea obținerii 
temperaturii necesare declanșării reacției termo
nucleare dirijate, stabilind posibilitatea încăl
zirii plasmei (aflata Intr-o capcană magnetică) 
plnă la 20—30 milioane de grade.

Slnt realizări care vorbesc de la sine despre 
capacitatea creatoare a ravanțltor. inginerilor șl 
muncitorilor din U.R.S.S.. despre înaltul stadiu 
al științei șl tehnicii sovietice puse In slujba 
omului, a sporirii continue a valorilor materialo 
șl spirituale ale societății.

Silviu POblNA

O IrfeMură caratfertoUcâ a yietH dina Repu
blica Democrată Vietnam In aceste zile de mari 
Încercări o constituie îngemănarea.-mal sir insă 
ca oricind, a luptei neînfricate, eroico, pentru 
respingerea agresiunii Imperlaltato. cu activi
tatea dirză, tenace, neobosită, desfășurată pa 
frontul muncii constructive. în marile Între
prinderi Industriale, pe ogoare, In Importantul' 
sector al transporturilor șl comunicațiilor, in 
instituțiile admlnJslrntlve. Institutele de cerce
tări; oamenii muncii sînt angrenați In ample 
mișcări de emulație pentru Îndeplinirea celor 
două mari comandamente ale ceasului de față : 
asigurarea mersului neîntrerupt al conslrucțlel 
noii societăți și întărirea continuă 0 capacității 
do apărare a patriei socialisto.

în zilele dinaintea sărbătorii de 1-Maî. salu- 
Hnd în cadrul unor mitinguri; izbînzile dobln- 
dlte de forțele patriotice din Vietnamul de 
sud. masele 'muncitoare din orașele și) satele 
R.D. Vietnam șl-au luat, la -rindul ior, noi- și 
entuziaste angajamente In muncă. Slntellzlnd u- 
nele rezultate obținute In primele luni ale anu
lui, agenția V.N.A. relatează că in ramurile me
talurgică șl a construcțiilor; de mașini planul tri
mestrial a foșț îndeplinit In proporție de: 102 In 
Hită, producția acestor ramuri depășind-o cu 
paste 20 la sută pe aceea realizată in perioada 
corespunzătoare a anului trecut

O preocupare de prim ordin a conducerii de 
partid șl de slat, a oamenilor muncii din R. D. 
vielham o constituie refacerea obiectivelor si, 
a căilor de comunicație dlsiruse in timpul rai
durilor de bombardament efectuate de. aviația 
americană în ultimi! ani, raiduri care, In vre
mea din urmă. In pofida protestelor opiniei pu
blice mondiale, au cunoscut o nouă-'recrudes
cența. Pe linia acestor preocupări, slnt deose
bit de semnificative ouccesete dobindlie de 
muncitorii constructori șl de lucrători! din do
meniul transporturilor s! comunicațiilor. In pri
mele rindurl ale fruntașilor numărindu-se și de 
dala aceasta constructorii din Hanoi și colec
tivul fabrici! de ciment din Haiphong.

Do același înalt spirit de abnegație in muncă 
dau dovadă lucrătorii de pe ogoare. Fapte .de 
adevărat'eroism în muncă înscriu In aceste zile 
membrii cooperativelor agricole din provincia 
Quang J31nh.- aflat! In Jlmedlalavaproplere a tlfi-3: 

’ hjttr.de dontefcnfle; față' dțțryifitnamul de țsud^taita 
Unul din ținuturile cele" mW--srav, afectate def** 
bombardamentele aviației șl artilerie! Inamice, 
înfrunțlnd torentul de foc ce se revarsă nproa- 
pe zilnic, oamenii muncii au reușit să-șl înde
plinească șl In aceasta primăvară -- șl oe alocuri 
chiar să depășească — sarcinile de plan In ce 
privește plantarea orezului, semănatul porum
bului ?! al altor cereale.

tn munca ®! lupta sa plină de eroism, poporul 
Vietnamez se bucură de solidaritatea frățească 
șl sprijinul Internaționalist el tuturor țărilor 
socliltate. a] forțelor revoluționare ri progre
siste de pretutindeni, de simpatia șl admirația 
întregii omeniri iubitoare de pace. Ziua tie 1 
Mai va prilejui șl In acest an din partea' po
porului romăn. a tutoror popoarelor atașate 
idealurilor de libertate. Independență națională 
șl progres soclaL reafirmarea puternică a soll- 
darltătil cu cauza dreaptă a poporului viet
namez.

Cornelia VLAD

FLUVIUL
ENERGIILOR
In.ultimele luni, întrecerea socialista din R. P. 

Chineză a cuprins zeci de mil de Întreprinderi 
$1 comune populare. Un prim bilanț-al eL în
cheiat prin tradiției In ajunul marii sărbători 
de 1 Mul, consemnează succese remarcabile do- 
blndlte in dezvoltarea industriei 'șl agriculturii, 
a științei și tehnicii, a lnvâțâm.lntu!ui șl cultu
rii. Ln .toate domeniile construcției .socialiste. 
Iată dufva (apto semnificative : ■

Șanhoi și Tientsin — muri centre industriala 
ale Chinei — au raportat de curlnd remarcabile 
înfăptuiri,, mai ales In sporirea producției de 
oțel La Șanhai. fn primele Irel-lunl alo acestui 
an s-a înregistrat o producție de oțel cu 28 la 
sută ..mal .mare clocit'In aceeași perioadă a anu
lui precedent, tar ta Tientsin, prin introducerea 
unor Inovații tehnice — după exemplul munci
torilor din Anșan — ©Salarii au redus aprecia
bil consumul de materii prime, aii; mărit capa
citatea de producție a furnalelor și converti
zoarelor, îndeplinind planul trimestrial cu 1103- 
la suta la oțel șl 113 la suta Ia laminata.

Pa porțilo urinei do material rulant, „7 Fe
bruarie* din Pekin a ieșit recent prima loco
motivă Diesel hidraulică, do BOOT CP. Incă‘ de 
la cea dinții probă de verificare, locomotiva 
Sțh făcut remarcată prin marea sa putere de 
tracțiune, prin consumul redus de combustibil 
șl ușurința ta manevrare

Cu realizări strălucite au Intlmplnat acest 
1 Mal oameni! muncii din orașe șl-provincii In 
care odinioară Industria era aproape inexisten
ții. Printre aceste orașe se află șl Sianul — ' 
veche capitală a Chinei — unde funcționează 
astăzi puste 130 de întreprinderi Industriala. De 
acolo ne-a parvenit știrea că muncitorii și leita 

.. nlcienll Urine! do transformatoare șl cuptoare 
electrice au creat primul transformator Indus
trial cu fârma do aluminiu, avlnd o putere tie 
ISMOOT volțl șl-300.090 kitovolți-nmporl — reali
zare care se situează ia cele mal înalte cote ale 
tehnicii mondiale.

Un larg răsunet a găsii In țară. . chemarea 
partidului șl' guvernului pentru descoperirea Si 
valorificarea cil mai amplă a bogățiilor minie
re. Unindu-ș! eforturile cu cele ale geologilor 

■și ale ‘muncitorilor din industrie, membrii co
munelor populare din regiunile Gunndun, 
Hunan, Klangsi, Fuklen. Cokian au contribuit 
ia descoperirea și punerea In valoare a unor 
bogate zăcăminte de cărbune, Infirmindu-ae va- 
chllerlgprll pptrJvlV cărora ta trjd do 'fluvltilJ 

.•."JfangUa n-ar)tcxma,i..ftșempnoa resurse. -s , ': 
: Semnificative slnt șl izilnzlleoamenilor mun-- 
dl de pe ogoare. Pretutindeni se. desfășoară 
ample lucrări hidrotehnice — domeniu In care 
colectivele de constructori, membrii comunelor 
populare au realizat adevărate minuni. De pil
dă. provlpcla Anhuel. unde in ultima vreme 
lucrările de conservare a apel au luat o deose
bită- amploare, dispune acum de pește 3000 re- 
zarvoare șl 2 700 stații electrice de pompare. Pe 
șantierul canalului ce se construiește pe fluviul 
Hual. unde lucrează 250 C®0 de oameni, lucrările 
Înaintează In ritm vertiginos : In etapa finală, 
noul casai caro va avea 130 do kilometri, va 
iriga o suprafață de posta 130 000 hoctare.

Rodnicul bilanț. al realizărilor închinate marii 
sărbători a celor ce muncesc vădește forța crea- 
tctnre a poporului chinez, ale cărui energii se u- 
nesc Intr-un fluviu gigantic prin holărirea' sa 
de a nu cruța nici un efort In munca dedicată 
propășiri! continue a patriei cale pe calea so
cialismului

Gr. 1OANOVIC1

Condifiile de muncă din întreprinderile capitaliste formeazd 
In ultimul timp obiectul urmr ample articole publicate In presa occi- 
dentaM.'Exploatarea erinceml a mllnii de lucru, in ipecial cu aju
torul muncii pe bandă, care a creat categoria muncitorilor specializați 
pe operatit infime, sporește nemulțumirea clasei muncitoare, ce se 
ridică tot mai hotărlt la luptă fn apărarea drepturilor sale. Acestor 
probleme le este consacrată o tultâ de articole in —------
de cela mai diferita orientări 
dreptul zguduitoare.

Ială cum vede revista franceză 
..jE NOUVEL OBSERV ATEfjR* 
situația muncitorilor specializați din 
întreprinderile eapltaltate

Să pul 13 mici fișe In 13 ser
tărașe de 60 de ori pe 
tlrnp de opt ore pe zi. 
prinzi cn cleștele 67 de piese 
de tablă pe oră, să montezi 109 
do bobine pe oră la 160 de ma
șini sau să pul de trei ori șapte 

. bilioane la flecare, ininiit. Să
lucrezi In zgomotul „ajuns Iu 
limita securității*, intr-o ceață 
de ulei, de solveați șl de praf 

■ mecanic. Să fio necesar să ac
celerezi ritmul pentru a cio
bind! 
nasul

. ; ochi, 
neyli.

9? drept 
clnlle ___ ...____
scamnă să fii muncilor spe
cializat în țările occidentale.

în mal 1071, eînd muncitorii ■ spe
cializați din Mans au declanșat gre
vă. pa:ronatul a devenit | neliniștit. 
„Renault* In grevă însemna că miș
carea risen flă so exilndfl. într-ade- 
vâr, dt timp se poate conduce o uzi
nă prin metoda Intimidării sau re
presiunii ? Ce devine o țară indus
trială care trebuie să-și caute mina 
de lucru plnă in Africa ausirnlă pen
tru că propriii «tal cetățeni, chiar șo
meri. refuză închisoarea din uzine ? 
După revolta do ta Mans, patronatul 
a simțit că clasa muncitoare ii scapă 
din mină, că Instrumentele puterii 
patronale se dezagregă. Rcp-eaiur.ea 
nu mul era suficientă. Trebuiau efui- 
lule alte mijlonce

Deviza 
patronala: 
isisO ttM

iele materiale, potrivit următoarei 
oohcepțli :

So poate obține totul de Ia 
muncilor ; nu exista nimic care 
s& na facă un om pentru bani : 
i se pol cumpăra forța de 
mancă., sănătatea, 'tinerețea, e- 
ehllibral nervos, somnul, Inteli
gența.

Aceasta a durat o vreme. Apoi, 
către mijlocul anului IKJ. protes
te tot mal viguroase s-au făcut 
auzite In marile uzine. Muncitorii 
americani se revoltau Împotriva 
ritmurilor șl vitezei bonzilor do lu
cru. Împotriva scurtimii pauzelor, U-

scopul nu este satisfacerea nevoilor 
muncitorilor, el de a produce maxi
mum da proHt.'

Realitatea muncii In societatea ca- 
pltaltsiă — scrie ta rindul său zia
rul L'ITUM ANITE* — Înseamnă 
In primul rlnd persistența munci
lor epuizante din punct do vedere 
fizic si chiar periculoase.

Zilnic au loc accidente mortale 
de mancă, crește numărul de îm
bolnăviri profesionale, se înrău
tățesc condițiile ambiante, (zgo
mot, Iluminare, umiditate., tem
peratură etc.). Ritmul este acce
lerat pini la Umilele rezistenței 
fizice șl nervoase, uzura rapida 
elimină din producție oameni in- 
eepimL.de, ta vîrsta de 35 sau 40 
de onl șl, uneori, chiar mal de
vreme.

răgazul de a-ți sufla 
sau șă-ț! scoli praful din 
Să oșculd fără să, crîc- 
sȘ suferi pedepse fără 
de apel, să li se dea sur
cele mal grele— Asta in-

'!

munotor
Primii care s-au ocupai de aceasta 

problemă — arată mai departe revi’,- 
ta — au fost, -se pare, managerii 
americani. în timpul anilor TtO. ei au 
crezut că omul este un animal cu 
total maleabil șl că cei care nu vor 
sâ lucreze la bandă slnt „neadaptațl*; 
ei aveau-așa-ziselc „probleme psiho
logice*. S-au angajat deci psihologi 
de Întreprindere care, cu duhul blln- 
deții, trebuiau, să-i ajute pe munci
tori ..să depășească problemele per
sonale". Aceasta a constituit începu
tul ere! „relațiilor umane în Indus
trie*. Gigantică acțiune de spălare a 
creierului.

Clnd, după ultimul război, tn 
S.U.A. mina de lucru a devenit rară, 
managerii au combinat In diverse fe
luri „relațiile umane* cu siimuien-

Eu muncesc, tu muncești. el ne 
exploatează ; noi rintem in 
grevă, col slntefl In grevă...* 
— sini cuvintele înscrise pe a- 
cenșlă pancartă purtată in 
timpul unei manifestați) mun
citorești. la Roma

ÎN CLOCOTUL LUPTEI PROLETARE
Citeril șl recltettl îl ai lemalia eă simțurile te 

Injeald.. „tn noua societate industrială — scrie eco
nomistul american John Galbrciîh — interesele (de 
clasă), clndva violent antacbiilste. se apropie astăă 
to‘. mâi malt de armonii?*. Sau : „Ca urmare a pro
gresului tehnic — a/irmă sociologul britanic' I Snoul 
— proletariatul are tendința nu de a se dezvolta, ci 
de a descrește, da a merge spre dispariție*.

Un șir întreg de scrieri din Occident tnccarcd sa 
propage ideea cd lupta de clasă ar aparține trecu
tului. că ■ proletariatul nici nu ar mal fi interesat In 
acțiuni cu caracter revendicativ șl cu ații mal puțin in 
acflunl revoluționare.

Și privești lumea. reâlUățffle viefll™ Valul uriaș, de 
o amploare șl combativitate fără precedent, al lupte
lor proletare desfășurate In ultima vreme, grevele sivreme, nrcvele și

mai avansate țări ale lumi! capitaliste spulberă cu 
desăvlrșlre aeeslc mituri, așa cum marea șterge scrl- 
bnl pe nisip.

Situlndu-se In avangarda luptei împotriva exploa
tării, a politicii imperialiste, proletariatul din țările 
ccpitallsto — călăuzit de partidele comunteta îi mun- 
citorcfti — formează astăzi o forță uriașă, de neinfrini. 
Armaia muncii șl-u intării considerabil ringurile, eres- 
eind de la 30 milioane de muncitori Industriali.' eît! 
existau la începutul secolului In principalele țări capita
liste, la 5M milioane de oameni.

în înfruntarea crincenă dintre muncă ji capital, pro
letariatul dd lovituri puternice eșafodajului monopo
list bazat pe exploatarea și asuprirea Omului muncitor. 
Dar sd lăsăm sd vorbească faptele...

FURTUNA PE PACIFIC?
,.Cu cîtava săptămînl In urmă, doar 

puține vase se mal încumetau sSjtrn-- 
verseze Pacificul spre iflrrnurlle A- 
merlcli de Nord. Oare vreo hulă de 
proporții neobișnuite In largul ocea
nului să fi anihilat curajul marină
resc 1 Ce e drept, era vorba de o 
„furtună" — dar de una eu caracter 
sodal. care a blnlult cu târle, timp 
de peste patru luni. De la Beetle la 
San Dlcgo, 24 de porturi de pe coasta 
de vest a Statelor Unite nu fost pa
ralizate ca urmare a grevei doche
rilor, prin durata el, firii precedent 
In Istoria tării, declanșată împotriva 
a 122 de companii maritime. 15 OtM de 
docheri și-au Încrucișat brațele îi 
au cerut să li se facă dreptate. Pe 
lista revendicărilor lor : salari! co
respunzătoare accentuării spiralei in
flaționiste. tabunătățlrea condițiilor 
do muncă.

Politica de „înghețare* a sala
riilor, arăta Marry Bridges, unul 
din conducătorii greviștilor, esle 
„o încercare de a arunca Întreaga 
povară a Inflației pe spinarea 
clasei muncitoare, favorizind 
cel bogațl șl oferind noi surse 
profit monopolurilor*.

Docherilor de la Pacific 11 s-au 
lăturat cei din porturile Marilor 
Lacuri șl de La Atlantic, respectiv 
Încă 43 OM de greviști. Acțiunea de 
luptă a muncitorilor portuari, remar
cabilii prin dlrzenla ei. a avut un e- 
fect de setam asupra economiei ame
ricane. „Greva docherilor a devenit 
o problemă serioasă” — recunoștea 
exprimlndu-se eufemistic, purtătorul 
da câvint al Casei Albe. Adminlstra-

pe 
de

a-

recurgă la apllca-
"t-Hartiey, In

tătll șl unității de luptă a clasei mun
citoare engleze, după greva minerilor 
din 192S. Numeroși muncitori din

țla nu a șovăit să 
rea legii represive Taft-Hartiey, In _____ _______ . _
Încercarea de a stăvili lupta munci- din L92S. Numeroși muncitori din
lorilor. Dar greviștii nu au cedat în cele mol diverse ramuri Industriale
eale din urmă, e! au Învins, reușind s-nu solidarizat cu lupta minerilor 
să Impună companiilor semnarea unul 
nou contract de muițcă. care ține 
Beama. Intr-o mare măsură, de cere
rile lor.

Greva celor aproape 160BM de mi
neri, declanșată in 20 de state ame
ricane, cel 40 OM de satariațl al ser
viciilor telefonice din New Yorfc care 
șl-au întrerup! lucrul circa două hini 
șl jumătate nu înscris noi file In cro
nica celor mal recente 'bătăii! de cla
să ale oamenilor muncii din Statele 
Unite.

Potrivit datelor furnizate . de 
Ministerul Mundi al S.U.A.. în 
Statele Unite, in 1971, an avut 
loc 4 900 de greve. Ia eare an 
participat 3 2®3 de salortați.

„STAREA DE URGENȚĂ" 
NU A INTIMIDAT !

.„La începutul anului. In Anglia 
s-a" decretat „stare de Urgants'", La 
Londra, pletele publice s-au golit, 
neonul reclamelor, ca ți semafoarele 
de circulație, s-au s‘in.8. Iar cartiere 
întregi au rămas In întuneric. Cauza? 
Greva generală a celor aproape 
JM &M de mineri, care a dus la în
chiderea celor 290 de mine din marile 
bazine ale Țării Galilor îi Scoliei — 
Yorkshire. Derbyshire. Staffordshire, 
Lancashire. La Intrările centralelor 
electrice îi termice, pichete de gre
viști au făcut de straja zi șl noapte. 
Aceasta a constituit cea mol Impre
sionantă demonstrație a combat! vi-

Neașteptata creștere a mișcării re
vendicative a "muncitorii or specializați 
a provorat un val de neliniște In rin- 
durile patronilor sl ale oamenilor po
liticii scrie — referlndu-sc ta ace
eași temă — ziarul .wLE MONDE*. 
Analizarea , condițiilor uneori de-a 
dreptul îngrozitoare ale munci
torilor spitalizați și cheltuieli
le mari determinate de parcellzarea 
sarcinilor obligă la căutarea unor 
soluții, dar acestea au un caracter li
mitat șl tranzitoriu.

Toată lumea apreciază linia unul 
automobil, gustul unul satam, ,.per:" 
fecțlunea" unul costum. CLne știe insă 
cum sint fabricate toate acesta pro
duse "de. mare consum ? , Condiția 
muncitorilor specializați sugerează 
Dermanenl un Chariot ni timpurilor 
modeme. El. muncesc in căldură sau 
frig, slnt țintuiți ta banda de lucra, 
unde sini obligat! să efectueze ope
rațiuni din ce in ce mai limitate si 
monotone. . ,

în unele întreprinderi ebndl- 
, țlile de lucra sini îngrozitoare ; 
muncitorii sini nevoit! să rămină 

. timp Îndelungat In săli de con
gelare sau de stocare a căraii, 
unde temperatura coboară -sub 
minus 18 gratie .și citemlală; la 
minus.28 dejgeade f alții luqrea- 
ză o zi, întreagă in sălile de fier
bere a alimentelor, unde se răs- 
pindeșle un abur înăbușitori 
care, din lipsa Instalațiilor de ae
risire, face ca aerai să devină 
Irespirabil. Este o muncă alini- 
lizantă, o muncă- de anlntal.

Modul de remunerare este in ra
port invers cu randamentul mașini! 
— pentru a-1 exploata mal bine pe 
oameni,- situație aflată ta originea a 

. numeroase conflicte de muncă care 
"au Izbucnit ta Mans, ta „Renault? sau 
ta „Uslnor-Dunkerque*, Fără să^l a- 
nunțe dinainte pe muncitori, condu
cerea a instalat o mașină madlflclnd 
sarcinile care, revin pe posturi, 
ceea ce a determinat o micșorare a 
salariilor.

învățămintele pe care marile | fir
me Industriale, occidentale le trag din 
experiențele In curs arată că trans
formarea radicală a condițiilor] de 
muncă ala muncitorului este Inc® !n- 
ddpărtată O politică generală privind 
programul, ambianța din ateliere, rit
mul de muncă, formarea șl pre.gflti- 
rea cadrelor ar permite muncitorilor 
rrpeeiallzațL. cel puțin unora dintre el, 
să devină ceea u fn realitate și fn 
mod paradoxal nu slnt, adică mun
citori calificați — conchide ziarul, 
' b- ■ /• i ‘ sl/z ' ■ j i

Exlrtd in.rd din partea patronatu
lui o asemenea intenjie 7 Ampla 
dez&atera care are loc in presa 
franceză, ca ți amănuntele tragice 
proiectate in aten/ia întregii opinii 
publice cu acest prilej indică in 
modul cel mai clar că, prin defini
ție, marele capital nu are nici inte
resul și nici capacitatea de a îm
bunătăți condițiue tot mai degra
dante ale muncii fn societatea pa 
care1 o domină. dazvMuintlu-ți ast
fel tot mai pregnant profundele 
sale trăsături dezumanlzante.

rariiei contra maiștri'or. epuizării 
nervoase. In fața acestor revolte 
spontane, patronatul american a re
acționat ca șl patronii din Europa : 
a înlocuit pe muncitorii albi, fftcînd 
apel din ce In ce mai masiv la mun
citorii de culoare. Aceștia. rar re
prezentat! In instanțele sindicale, 
s-au văzu* In situația de a îndeplini 
sardnl pe care nimeni altcineva nu 
le-ar fi acceotnt. Benzile la care lu
crau negrii avansau cu 20—30 la sută 
mal repede: decil benzile la caro lu
crau albii. „Ei nu fac automatizare, 
afirmau militau',sl negri. ci negroma- 
ilzare”.

Cursa pentru randament provoacă 
scăderea randamentului, supraexploa- 
tarea inccllnd de a mal fl rentabilă.

întreaga Istorie ti tehnicii indus
triale — conchide revista — poar
tă amprenta acestui păcat origi
nar al capitalismului : el a se
parat pe producători de mijloacele de 
producție. Inovațiile tehnologice au 
avut întotdeauna un dublu scop : să 
imprime muncii umane un caracter 
cit mal productiv posibil, dor in .1- 
cetayi timp -A-i constringă pe mun
citor să facă maximum de efort. In 
procesul muncii. Pentru patron

înregistrate In aceasta țară, fn 
ultimii 43 de ani, ta care au par
ticipai peste I milion de munci
tori. Numai in primele două luni 
ale acestui ari s-au pierdut, ca 
urmare a grevelor, circa 13 mi
lioane zile muncă, adică aproape 
tot aill cile in întregul an 197L

CU DÎRZENIE DE NEÎNFRÎNT
„Spania zilotor noastre oferă și ea, 

In pofida prigoanei șl a represiunilor 
antipopulare ale regimului, tabloul 
unor viguroase lupte ale clasei mun
citoare, desfășurate sub ■ conducerea 
eroicului său partid comunist, pentru 
idealurile Ubm-tățli și dreptății bo- 
dale, ale democrației și progresului. 
Slngeroasa i . 
roască de In începutul lunii trecute, 
împotriva greviștilor de la șantierele 
luivnîe din El Ferroi, n-a putut tn-- 
fringe spiritul do luptă ol muncito
rimii din aceasta țară. Recent, o pu
ternică grevă generală, rare a cu
prins principalele provincii șl sectoare 
economice, a zguduit din nou teme
liile eșafodajului social,, franchlst. 
Actuala mișcare muncitorească din 

■■■■.' un tot - mal 
pronunțat caracter politic. „Lupta 
noastră, rare se extinde de 1a an ră
pit la altul al Spaniei — declara to
varășa Dolores Iharruri. președintele 
P.C. din Spania — poale fl sinteti
zata Intr-un ..NU* hotărit spus fran- 
chlsmutai™”

...Anul acesta — In arhipelagul ni
pon... Ca de obicei, vișini! au dat in 
floare, Iar vîntal primăverii a agitai 
din nou flamurile tradiționalei „ofen
sive de primăvară* — SHUNTO ~~il 
Pe Întreg cuprinsul țării au izbucnit 
primele greve. Milioane de oameai au 
inundat străzile, prevăzut! cu pancar
te Imense șl purtind pe cap makl* ■ ‘ .... ...™„ ....
plnză, pe ___ __  ______ .
revendicări economice jl poli1 
zincile tar de luptă : imbun

. gravigU., :
Un urleș fluviu uman, hotărît 
să lupte In apărarea drepturilor 
legitime ale oamenilor muncii, 
s-a revărsat pe străzBe orașelor 
din Anglia. „Dreptul la muncă 
este cel mal elementar drept al 
omului!*: „Vrem să muncim, nu Spania doblndește 
să cerșim!**; „Minerii nu drep
tul la un trai omenesc*; „S515 
au murit In accidente din 1011“;
„Pensiile minerilor constituie un 
adevărat scandal : după Ml de ani 
de muncii, doar L59 Urc pe săp- 
tlmină* — lată sensul luptei lu
crătorilor din subteran, exprimat 

.laconic pe pancartele sutelor de 
mii de demonstranți.

Combativitatea proletariatului 
tanlc sa manifestă de asemenea, în 
adoptarea unor no! forme de luptă. 
Intre care &a numără ocuparea de că
tre muncitori a fabricilor șl uzinelor. 
Cu nouă luni In urmă, muncitorii de 
ta Upper Clyde din Scoția au ocupat 
șantierele navale pentru a împiedica 
Închiderea 6or >de către patronat șs 
concedierea a aproape 39 wM) de mun- 
dtorL De alunei, salarlațil acestui co
lectiv dețlti' controlul asupra șantie
relor, orgașiztad șl condudnd proce
sul de producție.

de feroviari marchează, po scena 
ctală britanică, preludiul unor 
confruntarl de amploare.

1971, In Marea Britanic 
loc 2 0S0 de greve, cifră 
z numărului anual de greve

bri-

In aceste zile, greva celor 300 000
1 «O- 

IWl

In 
avat

&u 
re-

landului- . Baden-WOrttembers 
extins cu repeziciune, alte sute 
mi! de muncitori vest-gcrmanl ridl- 
dndu-sie ta luptă prin noi acțiuni 
Sevlsie ?! demonstrații de amploare 

ipotriva creșteri! galopante a pre
țurilor, pentru Îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Noile contracte co
lective de muncă arată că el au silit 
patronatul să le sntlsfacil revendică
rile.

Din Italia.
știri despre noi episoade Impresio
nante ale luptei meșelor de proletari 
din toate zonele Industriale ale țării. 
Nu mal departe ra țăntămlnn trecută. 

....____ T. _ ____ BB0GW de muncitori din Industria tex.
represiune antimuncâto- Hlă șl de confecții, ramură aflată 

.......................... In criză, au . organizat puternice 
nlfestațl! și adunări de protest îm
potriva Închiderii întreprinderilor șl 
a creșterii șomajului Pe frontul de 
lupta pentru înfăptuirea unor largi 
reforme social-cconomlce, a unor 
măsuri pentru combaterea șomaju
lui și îmbunătățirea condițiilor de 
munci si de trai, acționau, ta sfinți
tul Junii martie, 6 milioane de oa
meni al muneii, aflați in grevă io 
dala respectivă.

Clasa murtriloare din italia acțio
nează In primele rindurl ale maselor 
populare împotriva recrudescente! șl 
uneltirilor forțelor neofasciste. „Luna 
de lupii antifasciștii*, puternica ma
nifestație națională de la Roma, des
fășurată, sub lozinca ..Halla spune NU 
fMcisniuIul*. demonstrațiile șl adună
rile dîn diverse regiuni și orașe au 
mobilizat,-in aceste zile, milioane efe 
oameni; al muncii, care slnt conșttenți 
do necesitatea cotvtolidâril unități! lor 
pentru a nsigura înaintarea țării , pe 
calea democrației și progresului 

„Am menționai doar clteva sec
vențe din epopeea marilor bătălii de 
clasă desfășurate recent in țările ca
pitaliste. fapte care demonstrează u-- 
riașa forță revoluționară a clasei 
muncitoare, rolul el Important In 
lupta maselor populare pentru liber
tate. progres șl o vlnță mal bună. VI- ■ 
brantid apei al clasicilor marxlsm- 
lenlnlsmultil — „Proletari din toate 
țările, unlțl-vâ* — răsună astăzi mai 
puternic ca oricind. ca un Imperativ 
al vremii, o lozincii a «forței și vitali
tăți! clasei muncitoare de pretutin
deni, a încrederii in vlcioda cauzei

ase șl purtind pe cap „hacki-
— tradiționalele banderola de 

care sini Înscrise marile lot 
........................ . itlce. lo-

__ . Ji nălățirea
condițiilor de muncă și de viață. în
tărirea unității de acțiune împotriva 
ofensivei monopolurilor, sprijin ferm 
acordat luptei popoarelor pentru pace 
șl securitate internațională, cerința ca 
Okinawa să fie retrocedată Japoniei 
fără baze militare ®i armament nu
clear american
' Recent proletariatul 

desflțnral. Ia rindul săa. nna din cele 
mal . ‘ '
înregistrate In B.F. a

puternice acllnnl

vest-german a
revendicative 
Germaniei în

aproape zilnic «osesc

ma-

Viorel POPESCU

FAPTELORELOCVENȚA
Ca urmare a accidentelor de moncS, fn anul 1S70 In S.UJL sl-au 

pierdut viața 14 20) de satarlați. Iar 2 200 OM de muncitori au suferit
grave traumattsme de producție. în Japonia s-au înregistrat. în peri
oada aprilie 1970 — martie 1971, 1 700 OOO de accidente de muncă, din
tre care 6 OM mortale. în Italia, In cursul anului 1970, numărul acci
dentelor de muncă a fost de 1 3M OM. din care 2 OM de cazuri mor
tale. In Anglia, numărul teta] al zlleior-muncă pierdute în 1970 diii 
cauza accidentelor de muncă a fost de 23 milioane, aproape de 3 ori 
mai muli decît eele pierdute prin conflicte industriale ?i greve. în 
f ranța se înregistrează anus] circa 1 milion de accidente de muncă, 
dintre care 4 CCN) sînt mortale.

, .■»°.!l.raenU firâ taculnfi nu se încadrează In aspectul urban al „so
cietății de consum*. De aceea, el pol fl găsiți, inghcsulți, la periferia 
marilor orașe sau. simbolic, alături de linii de garaj nefolosite, cimi
tire de automobile și oile locuri de depozitare a roadelor civilizației 
care nu fost scoase din nz : incarliruiți in foste cazărmi. In barăci sau 
in vagoane iransformato In locuințe™ Cine stat acești oameni ? Majori
tatea dintre ei lucrează, slut muncitori. Dar el eiștigă prea puțin pen
tru ca. intr-o lume in care spirala prețurilor crește neîncetat, să-și 
poată achita chiria unei locuințe omenești- (FRANKFURTER RUND- 
SCIIAU - R.F.G.1,

Potrivit celor mai recente date oflclaJe,. numărul șomerilor atinge
J 

circa 5J milioane in S.U.Ă„~ 1,2 milioane in“ltaiîi7fteste T 'milton^’n 
Anglia, HO 000 fn Japonia. MO C«M la Franța 5! Canada. 120 000'ln B.F.G. 
îl Suedia.

-Șomajul este principala problemă economica de care se vor lovi 
Statele Unite in actualul an— Microbul șomajului este rezistent 51 boala 
grlpfi-^tNEWSWEra)'1 enprilM l3™ e“ rea, mal gravi epidemie de

„Alpli din Ruhr- — munți de cărbune— Creșterea fără încetare a 
stocurilor nevandabile de cărbune îl cocs lovește, înainte de toate. In 
muncitorii mineri. Concedierile se țin lanț. Una din companii. „Ruhr- 
Kohle", a Introdus pentru 1313 MO de mineri „săptămina redusă de 
munca", cu scăderea corespunzătoare a salariilor. Unul din muncitorii 
loviți de aceste măsuri a declarat unul reporter al ziarului „DfEWELT*: 
„Nu știu eurn s-o scot la capăt. Ca urmare a reducerii tlmnuluî de 
lucru, pierd echivalentul a jumătate din chiria plătită pentru locuință. 
Prost este că nici In altă parte nu mal poli clștlga nn ban*, flrcent, 
aceeași întreprindere - scrie ziarul amintit - „a închis marea mină 
„Katharina* din apropiere de Essen. 2 OM de muncitori au rămas fără 
lucru*.

hjttr.de
eepimL.de
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TRAGEDIA COSMICĂ

DE A-ȚI PIERDE

PĂLĂRIA DE FETRU

Las' cd vine ea, inijiatrva I.

Sosojte fonul

.Informații

z SClNTEIA

ton ia 
'-(Anem

„Ocupat I

.Sd dea cineva un tele’on, ji 
se „tiranioazâ" L.

Desene de Ion POPESCU GOPO

R văd mereu abătut, plouat, 
pleoștit, morfolit. Zilele trecute 
l-am vilzut și mai abătut, șl mai 
plouai, șl mai pleoștit, și mai mor
foli fca de obicei

— Ce i-a tntlmptat ?
— O tragedie...

, Am tăcut in semn de 
pentru tragedia valorosului 
tit„ Cite nu se 
viața unui om.

pătată. Nenorocirea Ireversibilă pe 
care o reprezintă inllrzierea la un 
film dc lung metraj. Durerea inima
ginabilă de a-ți vedea propriu 
nasturi smulși de la propria haină. 
Slnt oameni care au o adevărată 
plăcere monstruoasă in a-și , face 
drame din fleacuri, mai exact, a 
schimba In tragedie tot telul de e- 
venlmente fără importanță. Ade
vărate drame — cutremure soldate 
cu mi! de morțl — li lăsă Indife
renți, nit le tulbură obezitatea echi-

respect 
ii inlimpS in 
I ji pregăteam 

bat protector pe umăr.. îmi și
scormoneam in idincuri cltova
fraze de compasiune, bina ilmfile.

— Ml-am pierdut pălăria— O a- 
devărată catastrofă.

Șl fața lui morfolită exprima o 
atroce suferință. E intr-aaevdr ne
plăcut să-ți pierzi pălăria. Cunosc 
și eu acest sentiment. Am avut ți' 
eu pălării, am purtat și eu pălării, 
am pierdut și eu pălării. Sigur, nici 
mie nu mi-a lost ușor, de ce tă mă 
idealizez. Dar chiar să consideri o 
tragedie pierderea unei pălării — e 
prea de tot.

Omul părea năucit, distrus, sur
pat:

— .Sint sigur cd n-o «-o mai vid 
niciodată.

Și mi-a strecurat, pios șl fu
nebru. durerosu1 amănunt care ex
plica amploarea dezastrului.

— Poale nu crezi, dar era de 
fetru...

Ei. da Așa sa mai ex&Ucă. Dacă 
era de fetru.. Vorbea de pălărie ca 
de o ființă dragă, pe veci pierduta, 
Avea pînd și sentimentul vinovă
ției Nu mai știai dacă ara vorba de ■ 
o borsaJtnă sau de o rudă din pro
vincie.

— Eu slnt vinovat de tot ce s-a 
intimplat. Eu și numai eu. M-ara 
purtat nesuferit cu ea.;.

Acum, cind n-o mal avea. 1,1 gă
sea pălăriei multe alte calltJți, pe 
care pe vremea clnd o purta pe 
cap. nld hu le observase Așa se 
Intlmplă Trebuie ca cineva să ' 
moară ca t<; ne dăm seama de va
loarea lui..

— Era. o pălărie foarte bună O 
asemenea pălărie nu mai găsesc 
eu. Nu era o pălărie ca toate pălă
riile..

Am încercat, timid, să-l liniștesc, 
să-l consolez cit omenește era cu 
putintă Am încercat să-i explic 
că. in fond, e un bărbat încă tlnăr, 
că poate sd-ji mai refacă viața, că, 
finind seama de calilățile Iul deo
sebite va găsi o pălărie demnă de 
el. E absurd ca un asemenea cap 
să n-aibă pălăria pe core o merită.

i'j Degeaba Sceplialstn ,lotahf> Fă/âv.-s 
.pălăria de

■ șoara viața U-părea distrusă, exis-, 
tența iși pierduse seva !.„ Ce rost 
mai are. să trăiești 7

Am cunoscut o femeie, salariată 
in.carne și oase, care, a încercat să 
se sinucidă fiindcă W pătase rochia 
d<i dală. Se apucase chiar să scrie 
o scrisoare In care 'încercase sd ex
plice celor dragi si aproplati cau
zele dramaticei hâtdrirl : fără /o- 
chla neagră cu nasturi de ’ sidef 
viața li apărea searbădă, pustie.. A 
fost o lovitură grea tji pusese all- 
tea speranțe în această rochie... Se 
legase de această ro-chle. cum te 
legi de un copil...

— Clnd am văzut-o pătată, am 
simțit că mor. soro. Tocmai rochia 
de bal să se păteze, e oare drept, 
asta-i dreptate 7 De ce am meritat 
tocmai eu această pedeapsă 7

Intr-adevăr, de ce tocmai rochia 
ei să se păteze, clnd slnt in uni- 
ver, atltea rochii 7

Drama incalculabilă de a-ți pier
de sinoura pălărie. Tragedia cos
mică de a-ți vedea rochia de bal

Unul dintre cei mal Inalli 
mareșali ai secolului XVIII, 
pre numele Iui Mauridu de 
Săxa. care "nu m înrudea 
nici pe departe cu străbunul 
lui Noe (e vorba de patri
arhul Matusâlem) a intrat 
lntr-o după-amlazâ pe ușa 
din fală la popota ofițerilor 
superiori și după ce. le-a 
urat ..poftă bună l“. a în
trebat : „Ce trebuie să facă 
un umorist in a opta zi a 
săplâminil 7"

E bine să se știe că atunci 
«-a auzit, pentru prima dată 
In «torte musca biziind. Ni
meni șl nu exagerez dară 
opun că absolut nimeni, nu 
a catadicsii -A dea 
puns Cercetați, vă 
eumenide existente

un răs- 
rog. do- 
și. dacă 

se mai găsește undeva răs- 
pjrtv la aceaată întrebare, 
cer și Insist să fiu tras pe 
roti, nu pe roată

De atuncL ori poate și 
mai dc mult, această Între
bare mult mai ascuțită 
deth sabin iul Damoclea stă 
agătată. de o păirlme de fir 
de păr despicată In patru, 
și amenință omenirea

„Dar ca să putem răs
punde ce-a tăcui In n opia 
zi trebuie neapărat cei mai 
Intli să’ aflăm ce a făcut 
umoristul in ceUelaltc.

CE-A FĂCUT 
UMORISTUL
ÎN PRIMA ZI 
A SĂPTĂMÎNII ?

In prima zl a săptSmlnll 
pămintul era umed Ploua
te și mai ploua jl atunci 
Stropitorile . ..I C.A 0.“-
urilor plouau și ele străzile 
proaspăt olouaîe Taxatoa
rele si taxatorii troleibuze
lor autobuzelor nu dădeau 
restul Dină la ultimul bănuț 
pasagerilor Hotelierii agă
țau avizul „Nu mnl avem 
camere?" și pentru a ..avea 
,camere' rtutou in buleti
nele prezentate die o banc
notă de 25 de Ie! Ospătarii 
mișunau printre dlentl. dar 
ișl serveau numai cunoștin
țele șl cumetrii Frizerii.

Poftim,, marfa I Pipa nu trage, 
stiloul nu scrie

Desen de Mihail GION

libralul ; dar cum mijește la ori
zont un fleac de problemuță, o- 
brazul le e inundat de lacrimi.

De aceea, de cile ori creau să mă 
destină. de cile ori vreau să mai 
rid puțin, mă glndesc la asemenea 
cosmice nefericiri, la tragedia cum
plită de a-ți pierde.in neantul cel 
negru singura pălărie de fetru 
care-ți alina existența.

Teodor MAZILU

SE-DESCURCĂ"
Lucru știut : există oameni care 

s© descurcă In viață și oameni care 
nu se descurcă Cei rare .^o 
descurcă- este. In general, cotat ca 
o flintă mal inteligentă deci! not

catMntțiAt&ă

Desen de Eugen TARU

dacă simțeau că nu ai de 
glnd ®ă„,te tundeau In loc 
să te radă șl te rădeau dacă 
le .cereai să te tundă1: în
drăznește să-1 contrazici 
clnd tu ești legat cu șer
vetul șl el are briciul In 
mină I Vlnzălorii magazine
lor vindeau mărfurile greu 
vandabile In timpul cind 
magazinele erau deschise 
pentru client! Și mărfurile 
care nu erau greu vandabile 
atunci clnd magazinele nu 
erau deschis© pentru client! 
Etc. etc.

In această primă 
tămfnll a apărut 
umoristul și a zis

— Ah. ce mai

tl a săp- 
zlmbitor 
trial :
subiecte

ceilalți. Este tatrcprld, e bun de 
gură, are relații dar șl sile să le 
folosească. Inr dacă n-are. șl le 
tace. Știe , să lasă din orice situa
ție. fără eforturi nonșalant șl ve
sel. in timp ce noi ne crispăm șl 
ne dăm cu capul de pereți

..Omul-care-se-de®curcă“ (Iau șl 
eu niște exemple mărunte, rupte 
din viață) merge, de pildă, cu ma
șina personală șl comite o groso
lană greșeală de circulație. Miliția
nul 11 oprește.

— Al pățit-o. scoate guta, îi zic 
eu. care cum sini fluierat, umblu 
la portofel,

— Stal blind, tml zice eL
Se duce, ii spune dteva vorbe 

milițianului șl se întoarce flulerlnd, 
calm.

■ — Cum te-al descurat 7 fi Întreb.,
— Simplu: l-am spus că merg la 

o Inmormintore. ml-a decedat cine
va foarte drag ?.l apropiat din fa
milie. mi-e sufletul zdrobit de su
ferință, nld nu știu pe unde merg 
de durere, e om șl eL mi-a pre
zentat condoleanțe

La noi, la cooperativă, ne-a venit 
un șef nou, un lip teribil de ©over, 
tremuram toți de frică. încă din 
prima zl ne-n sancționat pentru ne
glijență de ne-au mers fulgii, unii, 
mai fricoși, se pregăteau pentru 
transfer ...Omul-care-se-de®curcă“ 
ne-a calmaL

— Lăsațl-l pe mina mea. vl-1 fac 
eu mlcL

A rămas In aceeași seară mal tir- 
ziu In birou și s-a făcut că lucrează 
suplimentar, șeful l-a văzut, l-a dș- 
Ugat încrederea, au Ieșit la o bere. 
„Omul-care-ce-descurcă" i-a vorbit 
patru ore. l-a amețit : „șefule, vino 
cu mine pină aca<A. măcar cinci 
minute, am o nevastă groaznic de 
geloasă, trebuie neapărat sâ-l con
firmi că am fost împreună, altfel 
iml distrug căsnicia* /leasă, șeful 
e servil cu tot ce trebuie, inclusiv 
niște păstrăv proaspăt, I se pun șl 
două bucăți, la pachet, șeful, nu se 
poate abține. 11 invită șl el pe-aca-< 
«â. cu acest prilej „Omul-care-se- 
descurcă- vede că șeful are o cum
nată cam, ttw—. ghinionul șl po
vara familiei : „ce fată nomlmă, ara 
un bălai grozav pentru ea. v-o 
mărit. SI ce apartament drăguț mo
bilat. aici v-ar trebui o plantă or
namentală, vă procur eu una. slnt 
r.epol de unchi cu șeful de la Hor
ticola" A doua zl pică cu planta șl 
devine „pertu- cu sofia șefului și 
cu cumnata. II scoate pe șef la o 
bere cu ceilalți ș!-l Imblfnzeste, 
„fiara" din primele zile a devenit. 
Intr-adevăr. miel. ..Omul-eare- 
®n-de«curcfl- pune mina șl pe pri
me șl pe prima deplasare In străină
tate. căci Intre Ump s-a Incuscriț 

. .iix1-’ ' măritat, cumnata
• un .văr de-al Iul din Buzău.; bă- y 
ăifet teWpdar cam fărăiatudiiț feahi 
- bellv. e adus sl el In centrala- be o 

funcție bunicică. „Omul-care-se- 
descurcă- 11 cunună șl petrece 
două zile cu șeful pe după glt.

„Omul-care-sc-descureâ" are rasa 
plină ciF de toate, lucruri de cea- 
mal bună calitate, unicate, luate 
direct din expoziții, din depozite 
speciale la prețuri modeste, de re
clamă. Aude că s-au adus In Iară, 
tot pentru reclamă, citeva bucăți de 
automobile speciale, pe două roți, 
care merg cu ulei de floarea-soa- 
reltil, foarte Ieftine, foarte avan
tajoase. seara le lei la subțioară In 
apnrtamenL el obfine primul o a- 
probare. are un lip pe nu știu unde, 
cu care a fost coleg dc liceu, fi 
ajuta Ia teze, fl mal face un ser
viciu. fi pune o pilă unui copil rare 
dă la facultate („lasă că mă 
ocup eu, nu trebuie să te comoro- 
mlti tu") sl pune mltia pe mașina

cu două roti. Are casa plină de co
vorașe splendide.' lucrate de . mină 
de către niște bălrine maici, plus 
Icoane aurite, a colindat mlnăstlrlle 
șl bisericile, a zis că le ia in vede
rea unei călătorii, se.duce la Roma, 
se va Intiln! cu Pana, trebuie sfi-I 
lase o atentle. nu poate Intra la el 
cu mina goală. Al nevoie de ceva, 
el te a Iută, el te împrumută : ,.lml 
pare rău de tine. măi. ești bălai 
dotai șl capabil, păcat că nu știi să 
te descurci*.

Acum, situația e in felul urmă
tor : noi ridem de ..Omul-care-ee- 
descurcă". Iar el hl vede mal de
parte de-ale Iul. Cine e mal ciști- 
gal ?

Speranța noastră e una singură : 
ca. intr-o zl. „omul-care-se- 
descurefl* să devină Ocrtafi-ml Ief
tinul Joc de cuvinte). „omul-care- 
se-încurcă".

Iod BAIEȘU

785 de lei. Ații m-a costat (de 
astă dată) vizita lut. A prietenului 
meu. specialistul. Bktla nițel — e 
vorba nu de prieten, ci de aspirator 
„Să mă uit la el..* S-a uitat. Cu 
șurubelnița. Acum nu mai bîrtte.

ce— nu mă pling I Eu. vedeți dv„ 
nu-s In stare nici să bat un cui. Pe 
clnd el— Si nu pretinde nimic 
pentru reparații, ți nu credeți că 
umblă după venituri incite: li 
place. E plăcerea lui peripnald, cea 
mai mare, iți vine in ajutor din pa
siune. in timpul liber. 516 lai in- 
totdeauna subjugat de jlguranța 
tui. De ochelarii, șurubelnița și 
pricepereo ia absolut universală. 
Soției i-a stat ceasul de mind. El li 
la, ll apropie de ureche țnu știu ce 
aude, eu aveam impresia că nu 
merge) ji apoi mormăie pentru 
el : ah, dlsjunctorli ăștia I N-aveți 
o șurubelniță 7

Firește cd rămln mut de. admi
rație. Mă șl mlndresc că e priete
nul meu... el se pricepe, pe clnd 
eu. ce să mai v> blm.

Pentru amicul mau tehnica n-are 
secrete. $i nu numai tehnica. In 
capul lui ideile se zbat si dau sd . 
țifnească afară ca dlntr-o centri
fugă. Si are gala pregătite soluiii 
pentru orice probleme. Ai un 
junahl In spate ? Iți dd pe loc un 
remediu, le previne cd medicul pe 
care l-a! consultai habar n-are de 
medicină, te convinge că el file mai 
bine penfru că a avut o mdtusd 
care... și dacă-l asculți șl-i urmezi 
tratamentul prescris e atil de 
bucuros incit peste o lund-rîotul 
vine el ins-uși cu mașina ca să te 
ducă, anchilozat cum ești, de acasd 
la spital Om săritor.

La birou, e mereu activ — in șe
dințe. Intervine prompt clnd se 
discută lipsurile colegilor din alte

Desen de Octavian ANDRONIC

după ce s-a risipit fumul am 
înțeles că trebuie sâ-mi euTnpdr alt 
aspirator. Un aspirator nou e, ori
cum. a'tceva. E 785 de lei—

—Mai tnții a fost aprinzătorul de 
aragaz Apoi mașina de călcat Șl 
un rgfou electric. Sl nu mal știu

Irfile la alții aste 
...di voluminoasă, 
nu lucrează ca lu- 

tuturor le oferă sugestii 
de

servicii, tot ce scirțl'.e la a.'fli este 
notat intr-o agendă 
de fapt nimeni 
mea și ' 
pentru mal bina, -re o schemă 
reorganizare reprezentată grafic pe 
birt ie de calc fi o expunere de

Fârâ cuvinte

— Hai sâ terminăm, dragă, 
pa mine m3 așteaptă patru.

’ T rLi .*,'t* r.“ £.'l

motiva pa cincizeci de pagini pe 
care o citește neintlmldat nici de 
faptul că cei din prezidiu incep să 
picotească șl nici de ș/orâltu! dis
cret al celui de lingă el^ Dacă el ar 
fi pus să lucreze la mașina de 
calcul, dacâ el ar deveni pesta 
noapte contabil-țef, dacă lui i j-ar 
încredința gestiunea depozitului da 
materiale seu conducerea creșcl, 
sau funcția de director general ad
junct ori măcar organizarea pazei 
contractuale — și. dacă s-ar putea, 
toate împreună — atunci, evident, 
lucrurile s-ar înscrie pe făgaș nor
mal, pentru că ceea ce lipsește este 
omuț potrivit la locul potrivit, iar 
el e omul polrivlt.tn oricare loc... 
ocupat de altul. Cu locul ocupat de 
el tpsuși e altă poveste. Meschinii 
din jur ll încolțesc mereu — ba că 
tntlrrie o lucrare, ba că greșește un 
dosar, ba cd face un referat ana
poda. Nimeni nu vrea id Înțeleagă 
cd o răspundere precisă,- o sarcină 
exactă sini un cadru prea strimt, 
sufocant pentru un spirit univer
sal. Sl atunci, ia șurubelnița și. re
pară lampa de pe biroul idu. sau 
priza din camera secretarei — și 
după aceea, cit timp așteaptă să 
vină electricianul ca rd repună in 
funcție mașina de calcul stopată 
după scurl-clrcuit. elaborează două- 
trel soluții pentru . reorganizarea 
serviciului tehnic

...Sd nu uit, N-aveți să-mi îm
prumutați cîieva suta pină la 
leafă 7 Ușa de la intrare sdrțile ti 
porterul spunea c-ar trebui unsă. 
Dar astd-seard vine prietenul meu 
și o să o repare. Șl nici nu știu cit 
coste o ușd nouă.

D. COSTIN

Pardon, vâ rog i știfi cumva unde gflsim autobuzul de Snagov ? 
Aici e l psdesubt I Desene de -Adrian ANDRONIC

- Dacă pămîntu] nu mai 
era umed și era mal ro
tund dedt necesarul, ce n»t 
mai avea prezenta umoris
tului 7 De ce n-a zis 
„mersi 1' pentru ziua Intll, 
mai ales că rezolvase atltea 
probleme 7

— Păi in ziua a doua a 
șăntămlnil s-n tăcut cerul. 
Șl făclndu-se șl cerul, au 
aoănii p® ici. ne colo sl 
norii. Iar o dată cu apariția 
norilor au începui să apară 
semeni de-a! ‘ noștri, care 
căutau norii pentru a umbla 
cu capul In ei.

— Ce intere™ aveau 7
— Mare- Pentru că dacă 

e«!e responsabil de cinc-

Aceasta a fost ziua a 
doua o umoristului care, 
spre prlnz, a Intrat Intr-un 
magazin cu autoservire și 
și-a cumpărat un arc șl a 
tras cu arcul fn tn|J norii. 
De atunci au dispărut to(l 
cel care merg cu capul In 
nori. Nu mal găsești azi 
nici de sămlnlă.

CE-A’ FĂCUT 
UMORISTUL ’ 
ÎN A TREIA ZI?

încheiat șl proces verbal In — Pentru șperțarl, aface- 
acest sens. riști și sugari I

— Care sens 7 _ Sugar1 n
unii nLTnUd se ftvfX™ “ Dîî' P“l™ 
mal Încet șl pot lua de pe 
el ce vor. iar pentru alții 
se Invirtește mai repede și 
nu pol să-și iu de-dt sala
riile și primele...

— Nu cumva e o greșea
lă de Interpretare 7 Poate 
că pămîntul se fnvtrteșle e- 
gal pentru toll, dar unii se 
„Invlrleic- 7 ,

— Nu. nu line. De aceea. 
In ziua a treia umoristul 
ciula bete.

— Cum 7 1

care 
cum apucă un post la care 
m poate suge ceva atașea
ză „biberonul".

— De post cu 
îmi pare rău, n-am auzit.

— EH. n-al auzit I I I Te 
fad. N-al citit ziarele de 
săpiămlna trecută 7 Că era 
scria cu negru (gris) pe 
alb Vizibil Chestia cu că
pătuiala..

— In general, pe sugari 
nu-i vede lumea ?

— tl vede, dar dteodată

biberon,

originale Să ne apucăm de matograf nu-țl dă bilete 
scris, să se facă ordine pentru „Brigada lu! Ionul*.-s -.(.Love

CE-A FĂCUT 
UMORISTUL 
ÎN A DOUA ZI 
A SĂPTĂMÎNII ?

In ziua a doua 
mlnii pămlnlu! nu 
umed Era zvlnlat 
hial rotund

Mnl uscat dedt o rufă 
pusă la uscat Stropitorile 

pină nu vezi și ‘..Love „I.C.A.B.*-urilor nu puteau 
Story- ; ori dacă este in să-1 umezească, pentru că 
„comerț* nu-tl dă 20 de saci apa planificată pentru stro
de ciment necesari repară- pirea pămlntulul uscat fu
rii case!, pină nu cumperi șl see© consumată în propor- 
20 de perechi de schiuri " ‘ "
fără sekuril. Sau dacă um
bli oi capul In nori șl e bun 
gospodar nu-l 
să-ti țap® la 
stradă pe bază 
fire-telefonice șl . . . . .
pe urmă tuburi netelefonlce 
și neelertrice. pină. Iți face 
strada ca un șvaițer de. co-

tie de 93 la rulă In ziua 
dnd ploua.

— Umoristul ce atitudine 
a luat fată do această ano
malie uscată 7

— A numărat turațUIe de 
Invlrtire a pămlntuîul șl o 
băgat-de seamă că pămln- 
tul «ie Invlrtea cam anapo
da. Mal anapoda 

man’dă. adică cu muli mai pltorile șl declt 
multe găuri. Iar tu. care nu 
ești cu capul In nori, dacă 
te întorci acasă mai tlrziu. 
dai In gropile. In care ar tre
bui să dea el Ala cu .capul
In nori.

deranlează 
gropi pe 

de instalat 
electrice si

deell sir— 
a pretins

Gali leu
— Nu cumva 1 s-a pă

rul 7
— Nu. pentru că a che

mat ca martor un tovarăș 
de la I.M.M.B șl acesta, a

dată cu muzica, așa efi In- 
Vldllndu-1 pe umoriștii en
glezi pentru săplămlna lor 
mal scurtă, da- nu|ln mal 
lată, s-a dus recre
eze la casa de . jalle din 
Mogoșoala.

— Șl s-a recreat ?
— Nu.
— De ce 7
— „Camerele de creație- 

erau reținute de un lot de 
cicliști șl un lot de electri
cieni. care așteptau un ci
clist căruia 1 se rupsese o 
roată șl alt angrenaj pe 
drum

— Șl umoristul ce-a fă
cut 7

— Gimnastica de dimi
neață după versuri albe, 
negre șl albastre, transmise 
la stafia de amplificare a 
case! de crențle. A luat 
micul dejun, din pateu de 
proză cu maioneză abscon
să șl măsline ..bezmetice*, 
la rare nelnlfinfii nu le gă- 
Kesc simburii. a tras un pul 
de somn și-n visat oniric, 
după care s-a plimbat cu 
bicicleta In curte xă-șl tacă 
digestia ri să studieze rea
litățile de pe leren. Apoi a 
trecut do la ciclism la or
todoxism ?l a vfncîut bici
cleta fondului literar in 
rate bilunare. SI dacă bici
cleta o să-l t-ălască fără 
să se dezumfle, o să pri
mească rate șl urmașii ur
mașilor săi

ÎN A ȘAPTEA ?

— In ziua a șaptea a ®5p- 
tăraînll pămîntul era tot 
rotund șl trebuia să fie 
liniște. Multă liniște.

— Și liniște' se' făcu— In 
această zi au fost descope
rite tranzlstoarele și vocilo 
negustorilor de pămlnl de 
flori, u fost Inventat bătă
torul de covoare colectiv 
STAS 18 463/9. s-a relnven- 
tal Izolantul fonic pentru 
pereții din dreapta, tot In 
aceeași z! CrLstofor Go
lumb a adua din America 
o dată cu cartofii și ampli
ficatoarele pentru magne
tofoanele stereofonice. Iar 
fetița vecinului de sus a în
ființat five-o-clock-urfle 
simfonice cu participarea 
„Celor șapte magnifici", 
dnrwlnd din 14+2 total 17 
picioare, adică 39 b!a- 
cheuri.

— Șl dec! umoristul s-a 
odihnit bine 7

— Nu. pentru că a fost 
convocat la o ședință de 
bloc foarte liniștită,

TREBUIA
FACĂ

— Da,tot felul de bețe. Să mal greu, pentru că Ișl tac 
le bage In roțile celor care „gnrd“ Înalt la casă, 
se lnvlrte.BC mal tare. Si — Bun, dar dc ce a tre- 
rare au limuzină personală bull să tacă umoristul un 
cu lansa) In demaraj. Iar drac 7 pp a EH TIST
dacă au șl băț la roată nu — Ca ®ă-l arate ăstora cu VE M I
mal fac contravenția de vi- „blbaroanele" șl altora ca 
teză merg mnl încet șl se el Să-l vadă cu toții pe 
urcă șl comisia aceea.. Așa dracul șl să-l facă ghem, 
s-a născut șl „umorul Așa s-n scura ziua a p 
negru". tra. dar care a obținui d

In ziua n șasea a sflotă- 
mlnli umoristul a făcut 
mnl mult dedț a făcut

— In ziua a patra l-a 
tăcui pe drâcu’1

— Ghem 1
— La urmă l-n tăcut 

ghem. Spre seară. La înce
put l-a făcut drac — pur 
șl simplu.

— Ce l-a venit 7

sa^ea zJ 
fă cate 
toate 7 
făcut 7

Nu mal avea nimic de fă- — a opta zi a aflpLSminH 
cut. Pe dracu II făcuse. Im- n ,
pnirnut la C.A.R, făcuse șl „ ,
ajJroap© că-I achitase, tex- - ~ Peni™ c# «-a glndlt șl
iele de muzica ușoară erau el. personal. Dar al rflb- 
făcuto și chiar premiate o dare

CE
SĂ
UM0R5STUL
ÎN A OPTA Zl
A SĂPTĂMÎNII ?

■Răspuns : In a opta zl 
a săptămlnll umoristul tre
buia să facă umor. Că și- 
ața ducem lipsii de el de 
cînd s-a prăpădit nea lan- 
cu. Așn că. neavlnd o oota 
zl fa săplămlhll, nu avem 
nlck umor Si pentru că de 
data aceasta sărbătoarea 
a căzut In a 3-a zl a săp- 
tămlnll. adică lunea, umo- 
rlțiul s-a dus țl el la iarbă 
verde Dar a luat șl arcul; 
Dă doamne >5 nu Re înno- 
raL Ca sil-șl odihnească 
arcul.

Dele domnul să fie fru
mos șl Iarba cil mal verde.

Micuții TAXASE

1
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FOTBAL : TRAGI. It EA LA SORTI
A GRUPELOR PRELIMINĂIUE

ALE CAMPIONATULUI MONDIAL 
UNIVERSITAR

Avrlg 83
30

Kogălnlceanu 7 (tel.

casnica” ( ‘ " ■ ■ ■
1-161 81) care va funcționa in 
de 30 aprilie, 1 și 2 mai Intre 
8—13.

■. 1-1
Ungariei.

CUV1NTAREA 
RADIOTELEVIZATĂ 
A AMBASADORULUI 

JAPONIEI
Cu prilejul sărbătorii naționale

Republicii Liberia au hotârit sA sta
bilească relații’ diplomatice la nivel 
de ambasadă.

în Capitală, în zilele

3T&32 .

874AS
Trasa

nr. 20, teL 14 18 58), care
In ziua de 30 aprilie Intre orele 7—1

ta instalațiile sanl- 
vor fi efectuate de

★
în aceasta perioadă, unitățile de a- 

Hmentațle publică vor funcționa după 
orarul obișnuit.

OFICII P.T.T.R. DESCHISE

În cîteva rînduri

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Asigurarea unor condiții, tot mal 
bune de locuit constituia o paria 
integrantii: a politicii partidului și 
statului'de ridicare continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii.

în realizarea acestui obiectiv, in 
ultimii ani a luat o largă dezvolta
re construirea de locuințe proprie
tate personală cu spijinul statului, 
de care au beneficiat un număr tot 
mal mare de cetățeni.

‘S-a constatat, însă, câ unele per
soane, puse pe căpătuială, abu- 
zînd de funcțiile de răspundere pe 
cari,- le dețineau in comitetul exe
cutiv al Consiliului popular nl mu
nicipiului București, in comitatul 
executiv nl Consiliului popular al 
județului Suceava, precum șl In 
conducerea unor instituții de stat 
șî unități economice, și-au construit 
locuința proprietate personală ori 
nu favorizat alte persoane în con
struirea unor asemenea locuințe, 
cu încălcarea prevederilor legale ți 
a principiilor eticii șl echității so

rbi al Iste.
Astfel, s-au folosit practici necin

stite, care.au dus la obținerea unor 
credite de stat deosebit, de mar! și 
la Începerea lucrărilor de construc
ții înainte de deschiderea finan
țării. Au fost efectuate lucrări 
suplimentare sau de calitate mult 
superioară față de cele prevăzute 
în proiecte șl devize, ceea ce a dus 
în rrxxl nejustlficat' la un consum 
sporit de materiale șl forță de 
muncâ, la mari depășiri de costuri

suportate nelegal de organizațiile 
de construcții din fondurile statu
lui. .

Pentru înlăturarea efectelor acte
lor juridice privind atribuirea tere
nului, acordarea creditelor, proiec
tarea și construirea acestor locuin
țe, încheiate cu Încălcarea prevede
rilor legale, precum și pentru 
recuperarea pagubelor provocate 
avutului obștesc,

Consiliul de Stnt al Republicii 
Socialiste România decretează :

Art 1. — Se trec în proprietate 
de stat și în administrarea directă 
a consiliilor populare ale munici
piului București, respectiv Suceava, 
următoarele Imobile :

— imobilul situat în' sir. Paris 
nr. 45 A — București, - cu anexele 
gospodărești și terenul atribuit pen
tru Pop Slmion, Anca Ana, Melinte 
Marla, Pop Virgil Ion șl Pop Ro- 
dica Elena, Purece îs trata și Pu
rece Ana, Gălățeanu Ion și Găifi- 
tșanu Elvira,: Vanghlzos CTlstu, 
Olteanu Mlrcea și Olteanu Martha, 
Dumitrescu Ion șl Dumitrescu 
Ileana, SoUovlcl Mnurlciu șl Sollo- 
vlcl Sonia, Giurea Anastasie șl du
rea Ana ;

— imobilul situat în Aleea Zoe 
nr. 28 — București, cu anexele gos
podărești șl terenul atribuit pentru 
Ispas Dumitru Troian șl Ispas Ma
rin Eugenia, tupaș Adrian șl Lu- 
paș Slmona, Lupa? Ovldlu ;

— Imobilul situat în str. Pan- 
gratl nr. 2.3 — București, cu ane
xele gospodărești si terenul atribuit

MALTA PREȚUIRE A MUNCII 
DECERNAREA STEAGULUI ROȘU Șl A DIPLOMEI DE 
INSTITUT FRUNTAȘ PE ȚARĂ INSTITUTULUI DE 

PROIECTĂRI TEHNOLOGICE PENTRU INDUSTRIA UȘOARA 
i

în încheierea fesUvUălll. pârtiei- 
pantil au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovar'îșului NIcolae 
CeaușescUi In care se «gume :

întregul nostru colectiv trăiește 
■ marea bucurie po care , ne-o orile lu- 
Jește decorarea institutului cu „Or
dinul Munci!" clasa I de către Con
siliul da Stat al Republicii Socialiste 

J România. eveniment care ne anga
jează Jnțr-un efort de perfecționare 
continuă a activității noastre.

Ne angajăm. Iubite tovarășe 
■Nicolne Ceausescu, să nu precupețim 
nici un efort pentru ca documenta
țiile tehnice necesare noilor obiecti
ve I nd ustrinlp ale Ministerului In- .Uvta-Jkl'.TI—Iii---------- >| a gg re£_.
jjm m «.muu vinuirun. &u Tier elabo
rata la un Înalt nivel tehnic șl pre
date In timp util.

De altfel, satariațirinstllutuluL noa- 
tru au realizat fizic Bl valoric aarci- 
nSe de plan pe primele trei Iun! ale 
acestui an.

Slhtam profund convinși, ae spune 
In încheiere, că. muncind astfel, ne 
Încadrăm In frontul activității desfă
șurate de întregul nostru oooor pen
tru realizarea mărețului program de 
dezvoltare economică șl eocinlă a 
scumpei noastre patrii, elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

Institutului de proiectări tehnologi
ce pentru industria ușoară (LP.1.U.) 
— unitate decorata recent cu „Ordi
nul Muncii" clasa I — i s-a decernat 
eămbătă Steagul roșu șl Dioloma de 
Insifiut fruntaș pe țară pentru re
zultatele obUnute in inlreceren eo- 
tialista desfășurată in anul 1971.

La ft® tivi ta tea care a avut loc cu 
acest prilej, ing. Valeriu Rusanovschi. 
directorul Insfitutulut la luMtlșat rea
lizările obținute de colectivul de in
gineri. prolecSahU, tehnicieni, aportul 
lor la dezvoltarea Industriei ușoare 
romăncștL De remarcat că în atelie
rele I.P.T.U. au fost elaborate, anul 
trecut, mal mult de 1 409 proiecte sl, 
Audli tchnlco-mconornice desHhnid’ 
(Wtnilril unor noi obiective ^^Lnata-.;, .dtoilrlel Ușoare, ,ce urmează 
tații pentru industria usoarlt . ’ ltza ln actualul cincinal, fiă

înminlnd distincțiile, prof. Ing. 
Oliviu Rusu, vicepreședinta al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, vice
președinta5 al Consiliului National al 
Inginerilor șl Tehnicienilor, a urat 
colectivului de spectaliști al I'.P.I.U. 
no! succese ln activitatea ixj rare o 
desfășoară pentru promovarea pro
gresului tehnic !h industria ușoară.

Colectivul institutului a mal fost 
felicitat de ine. Anghel Ionescu. ad
junct al ministrului Industrial ușoa
re. Alexandru Mago. secretar al Co
mitetului Uniuni! sindicatelor do ra
mură. Gheorghe Rădulescu. secretar 
al Comitetului P.C.R. al sectorului 7 
București.

TT

In dorința unei mai bune cunoaș
teri reciproce șl a dezvoltării legă
turilor bilaterale, guvernul RepubllL 
cil Socialiste România și-guvernul

- ■ • ■ * ': '
pentru Pîrvu Virgil șl PIrvu Ma
ria ;

— Imobilul situat în str. Sandu 
Aldea nr. 3d — București, cu ane
xele gospodărești șl terenul atribuit 
pentru Murguleț Nlcolne și Murgu- 
leț Ana ;

— imobilul situat în Aleea Nu
cului nr. 1 — Suceava, cu anexele. 
gospodăreșH șl terenul atribuit 
pentru Moroșan Ga vrii .șl Moroșan 
Rodlca.

Ari» 2. — Se restituie persoane
lor prevăzute în articolul li din re
zerva bugetară a consiliilor popu
lare ale municipiului București, 
respectiv Șucenyn, sumele constl- 
lulte' drept avans șl ratele achitate 
plnă In data prezentului decret în 
contul creditului acordat pentru 
construirea: locuințelor.

Din aceeași sursă bugetară se 
vor rambursa, către instituțiile în 
cltepta creditele acordate de către 
acestea în vederea construirii lo
cuințelor.
’Art. 3. — Imobilele prevăzute în 

nrUcolul l se vor elibera de către 
locatari In termen de 15 zile de la 
data prezentului decret în același 
timp, consiliile populare ale muni
cipiului București, respectiv Su
ceava vor repartiza acestora spa- 
țiul locativ necesar, potrivit nor
melor legale în vigoare.
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

LISTA DE ClȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.JE.C. 

eu cișligurf 
TRAGEREA LA SORȚI DIN
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Primire la Consiliul Central 
al UG.S.R.

Slmbătă dimineața, la sediul Con
siliului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor d.ln România, to
varășul Virgil Trofin. președintele 
Coasillulul Central al U.G.S.R. a 
primit delegațiile sindicale de peste 
hotare, care ne vizitează țara cu pri
lejul zilei de J Mal.

La primire au luat parte tovară
șii : Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului' Central al 
U.G.S.R., Pavel Ștefan. Paul Nagy. 
Larista Munteanu. secretari al Con
siliului Central al ' U.G.S.R.. Con
stantin Mindreanu. membru al Co
mitetului Executiv. al C.C. șl 
U.G.S.R,, pregedlhtele Consiliului 
pentru problemele politice si cultu
ral-educative de masă, șl olțl mem
bri ai 'Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Tovarășul Virgil Trofin a înfăți
șat oaspeților un succint tablou al 
realizărilor obținute de poporul nos
tru, prin transpunerea în viață a 
prevederilor planului cincinal si 
contribuita sindicalelor' In doMn- 
dlrea unor succes® tot mal nu
meroase in dezvoltarea economiei, 
pe tar Im social și culiural-educatlv.

Au fost.evidențiate preocupările ain- 
c'.calelor pentru întărirea relațiilor 
de' prietenie și cooperare cu organi
zațiile sindicale din toata țările so
cialiste. din celelalte târî ale lumii, 
pentru întărirea solidarității si uni
tății de acHune a maselor munci
toare de pretutindeni.

Oaspeții au apreciat realizările ob
ținute In dezvoltarea României, con
tribuția sindicatelor la aceste reali
zări. aportul adus de tara noastră 
In dezvoltarea cooperării si înțele
gerii Intro popoare șl nu adresat tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră urări de noi succese In con
strucția socialismului, pentru Iniiri- 
ren solidarității Internaționale n celor 
ce muncesc.

întllnlrea a-a desfășurat 
atmosferă tovărăseoMă. de 
prietenie.

Cu prilejul zile! de 1 Mal., Ziua 
solidarității Internaționale a celor ce 
muncesc, consilii județene și mu
nicipale alo U.G.S.R. au realizat, 
schimburi reciproce de delegați! cu 
organizațiile similara din țări vecine.

Plecarea delegației landului Saar
fost salutați de Petre Blajovld, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Economia șl AdmlnLslrnțlii Locală, de 
nlțl membri a! conducerii C.S.E;A.L. 
A fost de față Erwln Wtekert. amba
sadorul R. F. ■ Germaniei la Bucu
rești.

In legătură cu Încetarea din viață 
a dr. Kwame Nkrumah, fost pre
ședinte al Republicii Ghana, copre
ședinte al Republicii Guineea, perso
nalitate marcantă a mișcării de eli
berare a popoarelor africane, tova
răși! Manea Mănescu, membra al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte ol Consiliului de Stal, 
Mihai Dalea, membra supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. a! P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, lorii 
Szasz, șef ds secție la C.C. al P.C.R., , 
Ștanclu Slolan, secretar general al 
L-lgll române de prietenie cu po
poarele din Asia șl Africa, șl Constan
tin Voslllu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., au exprimat, slm
bătă după-amlazâ. condolearite fiului 
defunctului, Francis Nkrumah, șl de
legației guvernamentale a Republicii 
Guineea, conduse de ambasadorul 
Seydou Keita, care a sorit la Bucu
rești.

Participant!! la ceremonia funebră 
au păstrat un moment de reculegere, 
omagiind memoria doctorului Kwa- 
me Nkrumah.

în numele poporalul gulneez, al 
Partidului Democrat din Guineea și 
al guvernului, in numele președin
telui Republicii i Guineea, Ahmed 
Sekou Tourc, ambasadorul Seydou 
Keita a exprimat mulțiimlri poporu
lui român. Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului -'Nlcolae Ceaușrocu 
personal, pentru atenția și grija acor
dată prin asistenta medicală fostului 
președinte dr. Kwame Nkrumah, 
subliniind că aceasta este o dovadă 
a bunelor relații existente Între Re
publica Guineea șl Republica Soci a- 
Itată România. |

La catafalcul îndoliat ai defunctu
lui au fost depuse coroane de fiori 
din pârlea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Stat a] Republicii So
cialiste România, Conalllulul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Sodaltată Romănla, 
Ligii române dn prietenie. cu po
poarele din Asia șl Africa și Consi
liului popular al municipiului, Bucu
rești.

(Agerpțea)

Premiile Uniunii scriitorilor
I

1

Delegația landului Saar din R. F. 
a Germaniei, conduși de primul mi
nistru Franz Josef Rixler. care ne-a 
vizitai țara, la invitația Comitetului 
de Siat pentru Economia șl Adminis
trația Locală, a părăsit almbâiA di
mineața Capitala.

Pe aeroportul Otopcsnl, oaspeții au

Traduceri din Iiieralura universală: 
Aurel Râu pentru volumul de tradu
ceri din poezia poetului grec contem
poran C. P. Kavatta ; Aurel Covad 
pentru volumele de traduceri din pro
za SCTlItopjlul Italian Corrado Alvaro 
șl pentru volumul de traduceri din 
creația poetului american WJllam 
Carlos Williams.

Traduceri din literatura română ta 
limbile maghiară și germană : Ktas 
Jeno pentru, volumul „Feciori de 
corbi" (Colinde românești) ; Then 
ConstanlinMta pentru traducerea In 
limba germană a romanului „Nlcoară 
Potcoavă" de Mlholl Sadoveaau.

Literatura naționalităților conlocui
toare : Kaoso Sandor penteu volumul 
de memorii „Hori șl nămol" ; 
Laszloffy Atadar pentru volumul de 
poezii ..Anii *78" ; BenkS Satnu pen
tru volumul de eseuri „Rnțlunoa exis
tenței" ; Hans Llebhardt pentru volu
mul de nuvele „Din nou despre ce! 
din Wetasklrehe ; Orest Maseeh 
pentru volumul de poezLt „La răspân
tiile lumii"..

Debuturi : Dana Dumltrin pentru 
volumul de proză „MlgraUI" ; Florin 
Manolescu pentru volumul de critică 
„Poezia criticilor" ; Anemone Latzfna 
pentru TOlujnul de poezii „Despre |ca 
sâ mal spiiftt tțzl^pbezJi" (limba ger
mană) ; ’Popescu pentru Vo
lumul da 'poezii „Umbra" ; Luminița 
Coler pentru volumul de proză „Nta'.p 
eub pleoape" ; Mlreea Dlnescu pen
tru volumul de poezii „Invocație ni
mănui".

(Agerpres)

Slmbăiă, a avut Ioc In București 
festivitatea decernării premiilor U- 
nluniî scriitorilor po anul 1071. Au 
fost prezcnțl acad. Zaharla Stancu, 
președintele Uniunii scriitorilor, 
membri al biroului șl al consiliului 
uniunii, scriitori, directori de edituri, 
ziariști.

S-au acordat următoarele premii :
Poezie : Gheorghe Tomozel pentru 

volumuT „Misterul’clepsidrei" ; Vacile 
Nicolescu pentru volumul „Clopotul 
nins".

Proza : Constantin Chirlță pentru 
romanul „Tnlllnlrea" (două volume) ; 
Radu Ciobanu pentru romanul „Cre
puscul*.

Dramaturgie : Paul Everac pentru 
piesa „Urme pe zăpadă" ; Horta Lo- 
vtneacu pentru piesa „Șl eu am fost 
la Arcadia".

Publicistică și reportaj : Radu Co~ 
sașu pentru volumul „Un august pe 
un bloc de gheață" ; George Ivașcu 
pentru volumul .„Jurnal ieșean".

Literatură pentru copil șl tinerei : 
Veronica Porumbacu pentru volumul 
de versuri „Ferestre deschise" ; Ion 
Brad pentru volumul de versuri 
„Cele patru anotimpuri".
■ țj-s .’V5i Vp/. «si ,î
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(Agerpres)

Clșbgurile revin întregi obligallu- 
nllor de 200 Iei. în valoarea câștiguri
lor este cuprinsă ți valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștlgâtoare.

Plata câștigurilor se tace prin filia
lele C.E.C.

Președlatele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a adre.'ial Iul 
Vfiadlmlr Bonev o telegramă de feli
citare cu prilejul alegerii sale In 
funcția de președinta . al Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia.

pentru a prelua diferite mărfuri ge
nerale, piese de schimb destinate

: tractoarelor, utilaj petrolier, cauciuc 
elnlellc, produse chimice.

La Invitația crsmnndanlulul Luci
ano Vasquez, nava „Uvero", aflată la 
prima escală In ape.le romanești, a 
vast, vizitată de tovarășul Vaslle 
Vilcu, prim-secretar nl Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.-, Petre 
Nlcolae, primarul municipiului 
Constanța, de reprezentanți al autori
tăților portuare. Au fost prezențl 
Nicolos Rodriguez,-tamhasadonil ex
traordinar și plenipoiențlfir- al Re
publici! Cuba Ia București, și mem
bri ai ambasadei,,

" Slmt&tă dimineața a pișcat Bprei. CriUtit literarii, șl eseistică,tî Victor

— -------- --- a
Japoniei, ziua de naștere a Maiestă
ții Sale împăratul Hirohito, ambasa-

;.ft3rulia«Stel tării, ta Bncureștll -Yos- _____________._ _ ______

-Jilta'BhImbda. a fostitMmllBffi' sgfcTS Vama, pentru'o participa la lucră— 
o xuvtatare ;a posturile noastre’de ^rtls meriunll ^Consiliului—Federației - 
radio șl televiziune. . Democrate Internaționale a Femeilor,

o delegație a Consiliului Național ai 
Femeilor, condusă de Suzana Gâdea, 
președinta consiliului.

*
Recent s-a Încheiat la Teheran 

prima ediție a Festivalului Interna
țional al filmului, la care a participat 
91 tara noastră. Cu acest prilej, fil
mul artistic de scurt metraj, „în 
marea trecere", producție a Studiou
lui „Alexandru Sabla", realizat In 
regla Iui Mirel îlieșu, a fost distins 
cu Diploma de onoare a Comi
tetului Internațional pentru' difu
zarea artelor șl literaturii prin film 
(C.I.D.A.L.C.).

*
Absolvenții primei școli de poșta 

din țara noastră, cu o activitate neîn
treruptă de 39 de ani ta acest dome
niu, șl o parte din profesori! lor, s-au 
Intllnlt dmbălă ta Capitală pentru a 
sărbători acest eveniment La festivi
tate a fost prezent Gheorghe Alrinei, 
șaful Departamentului poștelor și 
telecmnuRicațUlor, care a felicitat pe 
cel prezențl, mu'.ț! dintre el cadre de 
conducere, pentru munca depusă 
timp de trai decenii In acest sector 
de mare, utilitate publică șl ooooo- 
mfcă. .

★
în ziua de 29 aprilie s-au Încheiat 

lucrările celui de-al ITI-lea Seminar 
Internațional cu tema „Prefabrlcarca 
In domeniu] construcțiilor în țările 
din Africa și Orientul Apropiat".

Această manifestare, organizată' de 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcție, sub 
auspiciile Organizației’t Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.u.DJ.), a reunit specialiști și 
expert! din 18 IflrL a «... ..

Nava cubaneză „Uvero" a ancorat 
zilele acestoa in portul Constanța
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În primul meci al sferturilor de finală ale Campionatului european de fotbal

Un meritoriu și promițător rezultat 
al echipei noastre reprezentative 

ROMANIA 1-1 (1-0)
mâni Ln deplasare". Intr-adevăr, 1—1 
pe NepstatUon, cu echipa Ungariei, 
este un rezultat bun șl promițător 
pentru medul retur de ta București, 
dnd dntem convinși că vom asista 
iarăși la un fotbal de calitate.

Ion DUMmUU

G'FeJea SiHȘitraA'olumul „Poezleîși crT- 
7 tlcă’; ■1 Alexandru> Georger' pentru 

volumul „Semne șl repere".
Istorie Ilierară : Romul Munteanu 

pentru volumul „Literatura europea
nă in epoca luminilor" ; Ov. S. Croh- 
mălnlceanu pentru volumul „Litera
tura română șl expresionismul".

PROGRAMUL UNITĂȚILOR 
.COMERCIALE

Fotbaliștii romfinj au avut ieri □ 
comportare meritorie irite-un meci de 
rnara miză, in fata unei formații cu 
valoare și. palmares recunoscute in 
fotbalul InlemațlonaL Echipa noas
tră a realizat — cum prea bine au 
remarcat cimorii noștri, din transmi
siile directe ale radiotelevlzlunll — 
un joc de calitate șl a obținut un re
zultat de egalitate care, in condițiile 
cunoscute, li asigură un plus de șan
se la calificarea In semifinalele cam- 
ptonateilul european, returul urmLnd 
a avea loc la București, la 14 mal.

în prima repriză. reprezentativa 
noastră a acționat cam nehotăriț, 
trednd, ca șl noi toți, prin oaoUJ nu 
dintre cele moi mici : a prfrnll destul 
de repede un gol (minutul 11. autor 
BranlKovttjs), s-a văzut dominată in
sistent, barele porții lui Răducanu 
fiind zguduite de două ori. Fotba
liștii maghiari au presat, au căutat 
mereu poarta adversă, așa cum. de 
altfel, Ișl șl anunțaseră Intențiile tac- 
tlce („vrem să decidem partida in 
prima Jumătate de oră..."). Respec- 
tlnd Insă realitatea de pe teren, crite 
de aFălal că deși doar două, trei 
contraatacuri ale echipei noastre au 
fost punctate bine, totuși, golul e- 
gnllzator putea să vină încă In pri
ma repriză. Șutul lui Domlde. in 
minutul 24, a fost Imparabll pen
tru podarul. Geczl, dor Balint. rămas 
mal In spate, n respins mingea, caro 
s-ar fi dus sigur In plasă.

Scorul de 0—1 nu părea alarmant, 
dar Înaintarea noastră nu ne con
vingea suficient. lăsind ca greul jo
cului să-1 ducă apărarea. La pauză, 
la. masa presei, discutam dacă A. Nl- 
culescu nu cumva va face vreo 
schimbare : Iordănescu. Dombrovekl. 
Lucescu nu prea dăduseră satisfac
ție. Reluarea tocului avea să ne ara
te nu o echipă modificată in ceța 
ce privește componenta, ci cu o altă 
tactică de joc a acelorași 11 fotba
liștii La exact zece minute de ia În
ceperea reprizei secunde, osnlarea n 
survenit prlntr-un gol excelent al 
Iul Sălmflreami, Înălțat, deasupra fun-

dașllor advoral; după o lovitură do
' lescu.

__________ __...____7___ adică In 4-, 
toată repriza secundă, echipa noas
tră a acționat la unison, sarcinile de
fensive ca și cele ofensive fiind re
partizate In mod corespunzător, toți 
cei 11 nedrâmulndu-și tartele plnă in 
ultimul minus, tind arbitrul englez 
Smith a fluierat finalul medului.

Ce a plăcut In mod deosebit Ia 
echipa noastră in partida do Ieri ? 1 
Mai lntll, cum am arătat mal Înain
te, faptul că toți jucătorii au știut 
șl au aplicai, am spune intocmai. 
Indicațiile tactice preconizate și re
comandate de antrenor. Nu am pu
tea face deci o nominalizare, o sub
liniere specială a celor mal buni, 
pentru că de fapt întreaga echipă ■— 
a-Jicfi : Răducanu, Sfitmăreahu, Lu- 
p®scu. Dinu. Deleanu. Dumitru, Nun- 
welller, Lueescu. Domlde. Dembrov- 
ski, Iordănoscu —‘are merite egale. 
Totuși un „plus" parcă s-ar cuveni 
Iul Dumitru, Iordăncscu, Npnweiller, 
SMmAroanu, „plus" acordat mal ales 
pentru jocul din repriza secundă.

în același timp, este de remarcat 
fotbalul do bună calitate praetlcat ta 
numeroase momente ala modulul de 
echipa reprezentativă maghtarâ,.ca si 
sportivitatea pe care componehțli 
celor două echipe au dovedlt-o 
ps tot parcursul Întrecerii. Din
tre foîballșiil maghiari s-au dis
tins Bramkovlta, FazckM. PancIcS, 
Kocsls șl, atit rit a Jucat. Bene. Tre
buie să subliniez ta mod special ți 
contribuția pe care și-a adus-o pu
blicul prezent pe Năpstadlon ta reu
șita Întrecerii sportive. A fost teri in 
tribune un public deosebit de ospita
lier șî bun cunoscător al jocului de 
fotbal, care a aplaudai cu multă o- 
Wectlvitate fazele frumoase create 
de ambele echipe,.

Acum, la foarte puțină vreme după 
terminarea partidei, cind vă trarM- 
mlt această corespondență, in preaj
ma Impozantului stadion din capita
la Ungariei se comentează cu a- 
prindere „succesul fotbaliștilor ro-

TENIS : TURNEUL DE I A ROMA

în sferturile de finală ale probei 
de dublu din cadrul turneului inter
national de tenis de la Roma, pere- 

' chea iile NSmase—Ion Tiriac a Învins 
cu 7—5, 6—1 cuplul australian Ph. 
Moore — J. Fletcher. înir-o altă parti
dă, Gisbert (Spania) și-■ Metrevoll 
(U.R.S.S.) au întrecut cu 3—7, (1—3,
0—4 pe Italienii Panatia și Pletran- 
geli.

- BELGIA 0—0

Slmbătă, In;sferturile de finală ale 
campionatului’ european de fotbal, la 
Milano, echipa Italiei nu a putut în
vinge selecționata Belgiei, cu care a 
terminai la egalitate : 0—0.

Au jucat formațiile : Italia : Alber- 
iosi, Burgnlch. FachetU, Bedln, Ro- 
sato, Cera/îlDomenghlnl, Mazzola, 
Anastasl, Da SisLL, Rlva. Belgia : Plot, 
Heylens, Martens, Thtasen, Dade, 
Dodcx, Semmellng, Von Moer, Lam
bart, lllmst, Verheycn.

Cel mal bun jucător de pe teren a 
fost portarul Plot. Jocul a fost con
dus de arbitrul bulgar Nlcolov.

ANGLIA - R. F. A GERMANIEI
1—î

Pe stadionul Wambloy din Lon
dra s-a disputat primul meci dintre 
selecționatele;Angliei șl R. F. a Ger
maniei, contind pentru sferturile de- 
finală ala campionatului european da 
fotbal. Fotbaliștii vesi-germani au 
obținut victoria cu scocul de 3—1 
(l—0), prih golurile marcate do I-Ioa- 
neis (mln. 25). Nelzer (mlh. 85) și 
MGlier (mln. 89). Punctul gazdelor a 
fost înscris In minutul 77 de Lee.

Au jucat următoarele formații : 
R. F. a Gennanlel : Maior, Hoel'tgeiș, 
Beckenbauer,; Schwarzcnbeck, Breit
ner, Hoeness,. Wimmer, Neizer, Gra
bowski, Mailer, Hold. Anglia : Banks, 
Madelay. Hughes’, Bell, Moore, Hun
ter, Lee, Ball, Chivers, Hurst, Peters.

Stadionul Giuleșil din Capitală rlz- 
dulește astăzi după-aminzâ medul 
dintre selecționatele Marocului șl 
României, contind pentru „Cupa 
F.I.R.A." la rugbi. Partida va începe 
Ia ora 17,00.

, *
Intre 22 ți a aprilie, la Iași a 

avut loc cea de-a patra ediție a fes
tivalului studențesc „Qh. Asaclil". 
manifestare tradițională organizată 
de Institutul politehnic Ieșean șl U- 
nlunea asociațiilor studențești. Cu 
acest prilej , a avut Joc șl cea de-a 
19-a sesiune a cercurilor științifice 
studențești la care au fost prezen
tate comunicări șl referate pe teme 
de economie pontică si construcții 
de mașini De asemenea, au fost or
ganizate'un concurs cu tema „Tre
cutul de luptă al II T.C.". expuneri 
pe marginea unor aspecte ale politi
cii Interne «1 externe, a P.C.R.. cotor- - 
vil pe teme de etică șl estetică.

(Agerpres)

Duminică, 30 aprilie, vor funcționa 
după programul zilei de duminică 
numai magazinele din ■ sectoarele ali
mentar șl nealimentar care ih mod 
obișnuit fun ci Ion oază In această zj.

Luni, I mal, vor fi deschise numai 
unitățile de desfacere a plinii, lapte
lui, ghețll și 50 la sută din lui ungerii, 
după următorul program : unitățile 
de pline și tutungeriile Intre orele 
7—10, tar unitățâie de lapte șl gheață 
plnă ta ora 10.

Marți, 2 mal, vor fi deschise numai 
unitățile din sectorul alimentar caro 
In mod obișnuit au program de dumi
nică. precum șl 50 la sută din tuum- 
‘gerU.

nr. 20, teL 14 18 58), cane va funcționa 
In ziua de 30 aprilie Intre orele 7—-13, 
tar In zilele de 1 și 2 mai Intre orele 
7—22. _ 1

o Reparațiile de Ucăiușerle (deblb- 
cSrl-uși), reparațiile do frigidere și 
aragaze vor fl efectuate de lucrătorii 
dispeceratului cooperativei „Metalo- 

(str. Smlrdan nr. 41, tel. 
zllcje 
orele

vremea

în zilele de 39 aorllle. 1 si 2 mal 
toate ghișeele de la oficiile poștale 
nr. 1, 3. 4, 3, 7, 10. 12, 18, 32, 3D. 53, 
57, Ol și 63 vor fi deschise Intre orele 
0—20. La aceste oficii vor funcționa 
după același program și serviciile de 

, mesagerie.

UNITĂȚI PRESTATOARE 
DE SERVICII

SimbăU la hotelul „Intercontinen
tal* din Capitală a avut loc prin 
tragere la sorți stabilirea Brunelor 
preUminaro ale celei de-a 3-a edilii 
a campionatului european universitar 
(deschis la actuala ediție șl echipe
lor din alte continente) de fotbal ce 
va fi găzduit de țara noastră latre 
19—39 iulie, lată componenta grupe
lor : grupa I (Craiova) : U.R.S.S..
Cehoslovacia, Luxemburg. Tunisia ; 
grupa a 11-a (Cluj) : Spania. Anglia. 
Iugoslavia. Bulgaria ; grupa ■ IlI-a 
(București) Franța; Belaia. Ungaria. 
Brazilia ; grupa a FV-a (Constanța) : 
România, Olanda. R. F. a Germaniei. 
Israel.

Ion Traian Ștefăneacu. președin
tele U.A.S.R. șl președinte al comi
tetului de organizare a camoionațu- 
lul. a salutat prezența InvltaUTor ’de 
peste hotare, care au asistat la tra
gerea la sorți. Teodor Ollcl (lugo-' 
slavla), vicepreședinte al F.I.S.U., a 
mulțumit organizațiilor sportive din 
țara noastră arătlnd că manifestările 
sportive studențești din România au 
fost excelent organizate șl au cunos- 

romarcabil succes.

Ieri în țari : .Vremea a fo«t ușor 
instabilă, cu cerul schimbător, mal 
mult noroa In regiunea de deal 91 
de'munte și In-Moldova, unde s-au 
semnalat averse locale de ploaie. Izo
lat a mal plouat In Oltenia. Vlntul a 
suflat slab plriă la potrivit. Tempe
raturile : la ora 14 oscilau intre 9 gra
de la Slghetul Marmațlel, Cimpulung 
Moldovenesc șl Cimpulung Muscel și 
18 grade la Bechet. în București : 
Vremea a fost schimbătoare, cu ce
rul temporar noros ; a plouat slab. 
VLnt slab plnă la potrivit. Tempera
tura rnnximft a fost ds 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 mal. în țară : Vremea con
tinuă eă se încălzească ușor. Cerul 
vă fi variabil. înfiorări mat pronun
țate ee vor aerrinala In vestul șl nor
dul țarii, unde vor cădea ploi locale, 
mal alea in cursul după-amlezilor ; 
in rest aversele' vor fi Izolate. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 3 șl 13 grade, Iar 
maximele Intre 13 șl 23 de grade, 
local mal ridicate. La altitudinea de 
pcute J f®0 de metri se vor semnala 
lapoviță și ninsoare la Începutul In
tervalului. în București: Vremea 
continuă să se încălzească. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt potrivit Tempe
ratura In crestară.

• Reparații televizoare. în zilele de 
30 aprilie șl 1 Mal, Intre orele 8,30— 
13.30, Iar In ziua de 2 mal, Intre o- 
țele 15—21, vor fi deschise unitățile 
din Bd. I. G. Duca 13 (tel. 18 28 89 ; 

■18 09 85), Ștefan cel Mare 15 (tel.
12 25 51), Avrlg 03 bl. E 2 (tel. 33 30 10), 
Calea Plevnel 11 (tel. 13 0147;
14 24 00), Bujorenl 21 (teL 31 19 22}, 
Bd. 1 Mal 170 (tel. 17 29 40; 18 08M), 
30' Decembrie 10 (teL 14 24 93;
15 73 23) șl șoseaua Olteniței 51 (teL 
83 00 75 ; 83 09 73).

• Instalări șî reparații de antene, 
în zilele de 30 aprilie, 1 șl 2 mal. 
Intre orele 9—13. va fi deschisă uni
tatea din strada Colțel nr. 27 (tel. 
14 80 21).

• Reparafil radio. In zilele de 30 
aprilie, 1 si 2 mai. Intre orale 9—13, 
vor fi deschise unitățile din Calea 
Ptavnel 13 (teL 13 30 37), 
bloc E2 (tel. 33 15 63), Smlrdan 
(tel. 15 93 41) șl 
13 18 GO).

• Reparațiile
lare ți electrice .... ... __ _
lucrătorii .dispeceratului cooperativei 
„Instalatorul" (sir. Poenaru Bordea

e Reparații au io. ln ziua de .. _ 
prllle, intre orele 7—14, vor fl des
chise unitățile din : Bd. Aerogării nr. 
38 (teL 33 10 21 ; XI 31 89), Calea Doro
banți 128 (teL I152KJ), Calea Călă
rași 2®0 (tel. 22 03 81), șoa. Co’entlna 
454 (te!. 42 48 45) șl jos. Giurgiului 
178 (tel. 23 M 05).

Zn ziua' de 1 mal, intre orele 7—14, 
vor fl deschise unitățile din bd. Aero
gării 31) (tel. 33 10 21; 33 31 89), șos. 
Giurgiului 178 (tel. 23 94 03) și jos. 
Ștefan cel- Mare 92.

In ziua de 2 mai. Intre orele 7—14, 
vor fi deschLse unitățile din Calea 
Călărași 2S0 (teL 22 OS 81), șos. Giur
giului 178 (tel. 23 94 03), bd. Aero
gării 33 (teL 33 10 21). țos. Colentlna 
4H4 (teL 42 48 45) și bd. 1 Mai 49 (tel. 
1713 03).

; • |

TRANSPORTUL IN COMUN

Pentru transportarea călătorilor 
spre zonele de agrement ale Capita
lei, LT.B. a luat măsuri de sporire a 
capacității de transport — 5n zilele 
do 30 aprilie, 1 șl 2 mai — • liniile
care deservesc aceste zone. Totodată 
vor lua ființă liniile speciale : 31, 
(podul Mărășejtl - Plata Scintetl), 
47 (Fabrica „Granitul"—Pădurea Cer- 
nica), 48 (Piața Scinleli — Pădureți 
Bănoasa), 60 (uz. „Laromet" — parcul 
Mogoșoala) și 83 (bd. MărășețU — 
șoseaua Nordului). Vor funcționa, de 
asemenea, curse speciale directe fărâ 
oprire, din cartierele Titan (Aleea 
Barajul Dunării, b-dul Macaralei. 
Aleea I.O.R.) spre Bănoasa, Pustni
cul pădurea Ceralca, Cemlca-ștrand 
șl Mogoșoata ; clin Colcniina (C.F.R. 
Colentlna) spre Băneasa șl pădurea 
Cernlca ; din Drumul Taberei (str. 
Alexandru Moghloroș) spre BAneasa, 
Cemlca-șlrand șl Mogoș-oala ; din 
Militari (str. Apusului—complex eo- 
mordal) spre Bâneasa, Pustnicul, pă
durea Cernlca, Cemlca-șlrand și Mo- 
gftjoata ; din Berceni (str. Dumitru 
Peireșcu) spre IMneasa, Pustnicul, 
pădurea Cernlca, Cemlca-șlrand șl 
Mogoșoafa : din GInleștî (bd. Con
structorilor) spre Bâneasa. pădurea 
Cernlca și Cem'.ca-ștrand : din Pa- 
Jnra (strada Drldu—complex comer
cial) spre Puslnlcul, pădurea Cernlca 
fi Ccrnica-glrand.
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ESSEN. — La imul din standurile do stringere de semnături In sprijinul 
raUficfiril tratatelor Încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. ș! Polonia. Pe pancarta se 
poate cili : „Da — tratativelor eu Răsărituri. „Noi sintem pentru tratatele cu 
Răsăritul. Dar dv. „loițîalivâ cetățenească pentru ratificarea tratatelor 
cu Răsăritul."
BONN 29 (Agerpres). — Vineri a 

avut toc o,Întrevedere a cancelarului 
Willy Brandt cu partenerii, din 
coaliția guvamamentaiă și cu prin
cipalii lideri al grupului parlamentar 
do opoziție — U.C.D./U.C.S.. După 
4 ore șl jumătate de discuții, iJurtă- 
torui de.cuvint al guvernului, Conrad 
Ahlers, a caracterizat' întrevederea 
ca „pozitivă și rezonabilă", nflrmind 
că „acesta a fost începutul unui drum 
lung pentru a se ajunge la o anumită 
cooperare". Convorbirile vor fi conti
nuate, rnarțL

R Slajoritalei populației vest
ii germane lși exprimă satisfacția 
H față de respingerea de citire 
H Bundestag a moțiunii de ncin- 
W credere prezentată de opoziția 
H U.C.D/U.C^. împotriva guver- 
U nulul Brandl, relatează D.P.A.

Aceasta este concluzia unei anchete 
realizate de Institutul ..Marote.:'.*. 
Potrivit anchetei, 02 ta sută din mem
bri! corpului electoral s-au declarat 
salisfăcuțl de rezultatul voiului. A- 
proape 39 la sură din alegătorii de- 
mocrațl-creșslni consideră — potrivit. . 
artdelași anchete ■pbra&nKftrba |
nidțlunii de n7fflteredefef' nJTdSl’'io'l,6- i 
roar'e. Iar 15 la sută dintre aceștia 
s-au declara: raltatâcuil; de1 eșecul 
moțiunii.

In cadrul campaniei începute in 
. R.F. a Germaniei In favoarea politi
cii guvernului Brandi-Scheel, unul 
din liderii Sindicatului metalurglști- 
lor (T. G. Mctall). unul dintre cele 
mai Importante sindicate, citat de 
A.F.P.. a afirmai că susține, ca șl ln 
irettit. guvernul federal și politica sa 
răsăriteană. ,

Pe de'altă parte, pe adresa lideru
lui opoziție! creștln-demoerate, Rai
ner Barzel, au inceput ‘să sosească 
telegrame de dezaprobare a atitudinii 
sale față de ratificarea tratatelor 
semnate de guvernul federal La Mos
cova și Varșovia — a declarat purtă
torul de cuvlnt al U.C.D., Lllll Wels- 
klreh. Luările de poziție ostile poli
ticii liderului dcmocrat-crCsilnllor 
provin mal alea din rîndu! munci
torilor. organizațiilor sindicale si slu- 
dențeșii a precizat Welsklrch.

*
Comitetul director al Partidului 

Liber Democrat din Schluechtern 
(Hessa), a cerut deputatului Emit

von Kiiehlmann-Stumm, care repre
zintă această dreumscrlpțlc !n Bun
destag, fă-și predea mandatul înainte 
de votul asupra ratificări! tratatelor. 
Deputatul a anunțat de mai multe 
ori că va vota împotriva tratatelor, 
tar Jo! a votat pentru moțiunea de 
neîncredere. O demisie anticipată a 
acestuia ar antrena înlocuirea lui 
prinir-un supleant favorabil ratifică
ri! șl ar permite guvernului Brandt- 
Scheel sâ-țl consolideze majoritatea 
parlamentară.

*
DECLARAȚIA PRIMARULUI 
BERLINULUI OCCIDENTAL
BERLINUL OCCIDENTAL 29 (A- 

gerpres). — Tnlr-o declarație dată pu
blicității la 28 aprilie, primarul Ber
linului occidental. K.. SchOlz, a apre
ciat pozitiv rezultatele convorbirilor 
purtate intre R.D.G. și R.F.G. cu pri
vire ta (problemele de trafic. E2 a ară- 
lat că „Încheierea cu sticce.-s a acestor 
tratative constituie un pas Important 
pe calea destinderii în Europa".

Secretarul de stat al 
S.UX va vizita o serie de 
țări vest-europene, ,n p?rlCM'’ 
da 2—10 mat W. Roger® va expu
ne punclul de vedere a! guvernului 
S.U.A. asupra unor probleme interna
ționale, in perspectiva vizitei pre
ședintelui Nixotr ta Moscova.

„Dorim pacea și sperăm 
în mod sincer să stabilim 
relații mai bune cu Pakis- 
t(mulU B- ^®clflrBî primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, referlnclu- 
la actualele convorbiri Lndo-paMsta- 
neze. ,

Comisia consultativă le
gislativă greacă a ai’rotat 
proiectul de lege1 cu privire ta rati
ficarea dc către Grecia a acordului 
de colaborare in domeniul turistic

VIETNAMUL DE SUD : Reședința Bong Son — eliberată
VIETNAMUL DE SUD 29 (Agerpres). — Zlaa de s!m- 

bătă a marcat o nouă victorie pentru luptătorii F.N.E. 
din Vietnamul de sud: cucerirea localJtafJi' Banff Son, 
reședință de district în provincia Binh Dinh.

Sub presiunea Torțelor populare, 
trupele saiaoneze au părăsit, ln 
noapies d0 28 spre 29 aprilie, baza 
saîgoneză de artilerie „Bastogne" 
siiuniâ la 20 km de vechea capi
tală imperială. Due. Trapele sai- 
goneze au fost obligate sith- 
bălă să abandoneze, de ase
menea, baza dc artilerie „Chec
kmate", aflată la numai 10 km de 
Hue, și să se retragă în derută,, pă
răsind bateriile șl tehnica dej luptă 
aflate în dotarea bazei.

An continuat lupie puternice In 
zona orașului Quang Tri, capitala 
provinciei cu același nume. In ju
rul orelor 23.C0. In oraș s-a produs 
o puternică explozie* care a distrus 
convoiul cu muniții sosit ln locali
tate de la Hue. Explozia » deterio
rat numeroase camioane șl cinei 
care blindate, care transportau tru
pe, relatează agenllț France Presse. 
Forțele patriotice au continuat să 
supună unui puternic tir de artile
rie sl rachete obiectivele militare 
din oraș.

Li

PEKIN 29 (Agerpres). — Delegația 
guvernamentală militară română, 
condusă de tovarășul Emil Bodna- 
ros. membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent ol C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al ConsLllu- 
lul de Stat, care n partJclpat la fea- 
tlvltățile organizate cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a Armatei Re
voluționare Populare Coreene, a so
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R D Vietnam. a dat publicității o declarație de
protest impotriva noilor bombardamente ale aviație! și navelor de 
război americane asupra unul mare număr de centre populate. Con- 
damnlnd cu severitate aceste acta de escaladare a războiului. R.D.V. cere 
cu hotfirire Statelor Unite el pună imediat car** —— 
vcranll ‘‘ 
(ele armai

___________ ___ ____ r_____ _ __ capăt tuturor violărilor ep- 
tățil șl securității ÎL D.' Vietnam. Totodată, s-a anunțat că for- 

umatei populare de eliberare au doborit, vineri, două avioane cu 
reacție americane, rldlcînd numărul acestora ta 3 520.

CAMBODGIA : Importantul centru Kompong încercuit
Atacurile forțelor khmere de elibe

rare s-an Intensificat de-a, lungul șo
selei dintre localitățile Skonn și 
Kompong Cham, ta aproximativ 
Kffl km nord-vest de Pnotn Penh. 
După cum s-a mal anunțat, «rrseaua 
ee afla sub controlul forțelor patrio
tice de citeva zile, perpetulnd. astfeî, 
Izolarea orașului Kompong Cham, al 
doilea ca mărime din Cambodgia. 
Aceeași sursă transmite că lupie grele 
s-au dat in cursul nopții în zona de
numită „Oiocul de rață" pe șoseaua 
nr. 1. ' ■ . î ' ■

PEKIN 29 (Agerpres). — Gu
vernul Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei 
declarație dată r _ _ 
nâ cu fermitate farsa

L,> .
marionetă de la Pnom Penii, pentru 
adoptarea unei afa-numite consti
tuții, de natură să consfințească 
dominația politică ,a aclualslor gu
vernanți. In calitatea ta de unic si 
legitim reprezentant al khmerilor. 
G.R.U.N.K. respinge fl condamnâ

ei (G.R.U.N.K.), intr-o 
.. J publicității. condam- 

____ .'1 j aja-risutal 
„referendum", înscenat de regimul-, 
marionetă de la Pnom Penh. pentru 
adoptarea unei aja-numite const!-- 
tufSi. de naturâ sâ consfințească 
dominația politică ,a actualilor gu
vernanți. In calitatea ta de unic ji 
lepilim reprezentant al khmerilor, 
G.R.U.N.K. respinge șl condamni 
noua farsă a marionetelor lonno- 
lisie. ’_______ ■ •

HAVANA 29. — De- ta corespon
dentul Agerpres : Vineri a avut, loc 
ta sediul, Uniunii scriitorilor șl artiș
tilor, din Cuba' (U.N.E.AC.) semna
re® convențiilor de colaborare pa ani! 
1072—1073 Intre Uniunea scriitorilor' 
din România șl U:N.E.A.C. și intre 
Uniunea artiștilor plastici din Româ
nia ș! U.N.E.A.C. Documentele nu. 
fost Bcmnatc de Nlcotas Guillen, pre-' 
ședințele U.N.E.AC.,. și de Gabrteî 
Dlmlseaau. redactor șef-adjunct al 
revistei „România literară", gl, res- 
r.t-t.-.iv. de Carmelo Gonzales, pre
ședintele secției de arte plastice 
U.N.E.A.C., și de Paul Vasilescu, se
cretar al Uniunii artiștilor plastid 
din Republica Socialistă România.

slL sâmbătă dimineață, la Pekin. In
tr-o vlzllă de prietenie. La Invitația 
C.C. al P.C. Chinez șl a guvernului 
chinez.

La aeroport, delegația a fost In- 
Umplpatfi de Ie Qen-ln. membru ol 
Biroului Politic ni .CC. al P.C. Chi
nez și vicepreședinte al Comisiei 
militare a C.C., al P.C. Chinez. Li 
Dă-șltt membrii supleant al Biroului 
Politic al C.C. al;P.C. Chinez, șeful 
Direcției generale politice, a Armatei 
populare chineze de eliberare. Ken 
Blao. șeful Secției pentru relații ex
terne ă C.C. a! P.C. Chinez. Cleo 
Kunn-hua. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Su Ș!-u. adjunct 
al ministrului ană rării naționale. 
Clan Cai-clen. adjunct al șefului 
Moralul Stat Major, comandanți al 
diferitelor arme, reprezentanți al Ln- 
ffUluțillor centrale

Au fort, de'asemenea, prezentl Nî- 
colap Gavrilescu. ambasadorul Româ
niei In China, șl membri al ambasa
dei. J

Seara, premierul Consiliului de 
Stat, Ctu.En-lal. a oferii o recepție 
ln cinstea delegației române.

R. A. Egipt in U.R.S.S.
ÎNTREVEDEREA

L. BREJNEV — A. SADAT
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

29 aprilie, la Moscova, • LeonJd Brej- 
nev, «ecretar general, al C.C. al 
i’.C.l’JS., a avut o Întrevedere cu pre- 
ședlniele Republicii Arabe Egipt și 
președinte al Uniuni! Socialiste Arabe, 
Anwar Sada!. După cum relatează a- 
gențla T.A.S.S.. nu foal discutate pro
bleme ale dezvoltării In continuare a 
relațiilor, prietenești sovloto-egiptene 
și Întăririi legăturilor dintre P.C.UJ5. 
ș! Uniunea Socialistă Arabă, precum 
și probleme ale situație! din Orientul 
Apropiat. S-a manifestat eaUsfacțJb 
față de dezvoltarea prieteniei sovleto- 
eglpienc ln toate domeniile.

La 29 aprilie s-a Încheia: vizita tn 
Uniunea Sovietică a președintelui Re
publici! . Arabe Egipt, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe. Anwar Sa
dat,

1 
j

Desemnarea noului

premier turc
. ANKARA 29 (Agerpres). — Pre- 

- îtedlntele Turciei. Cevdet' Sunny, a 
Însărcinat pe Suad Hayri Urguolu 
să formeze un nou guvern, care să 
pună capăt crizei politice' declanșate 
acum 12 zile prin demisia fostului 
premier. Ertm. Urguplu a acceptat 
numirea. Sursele politice din 'Ankara 
subliniază că fartorul-chele In favoa
rea desemnări! cn premier a Iul 
Urguplu l-a constituit sprillnul de 
care se bucură acosta din partea Iul 
Suleyman Demirel. liderul Partidului 
Dreptății. înlăturat de la guvern 
anul trecut si înlocuit cu Erlm.1

- < . ... ' • .1 .Ji? . ,V1; .. . ' !

*
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Ln plecarea din Phenian, delegația 
a fc®f condusă la aeroport de Pak 
Sen Cer. membru ol Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, general de armată O JLn U. 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului .Muncii din Co
reea. șeful- -Marelui Stat Major al 
Armatei Populate Coreene, aeneral- 
coîonel Han Ik Su. membru ol Co
mitetului Politic ai C.C. al Partidu
lui Muncii, șeful Direcției superioare 
politice a armatei, de miniștri ad
junct! al apărării șl comandanți al 
forțelor militare aeriene, generali, 
ofițeri superiori.

HANOI 20 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că. In urma unei Înțe
legeri anterioare, o delegație a Uniu
nii Sovietice, condusă de Konstantin 
Katușcv, secretar al C.C. ol P.C.U.S., 
a făcui o vizită neoficială de priete
nie In R- D. Vietnam, latre 28 șl 29 
aprilie a.c. Delegația a fost primită 
de Fam Van Dong., membru al Bi
roului Politic al C.C.‘al Partidului-ce
lor ce muncesc din Vietnam, primul 
ministru al R. D. Vietnam, șl ds alte 
personalități cu funcții de conducere 
din.IL D Vietnam. Părțile au abor
dat aspecte' ale consolidării st 
dezvoltării relațiilor de prietenie In
tre Vietnam și Uniunea Sovietică, 
precum el alte probleme de interes 
comun.

; La Tîrgul international
de la Brno
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tor, membru ăl Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din 
Britanic.

Urli rectorului Jimmy ReM. munci-
'? n /"*« E 1' r. i. .1.L I . Lt^mr lai « y

Murea

damnat in Ianuarie la opt luni în
chisoare, sub acuzația de ..reconsti
tuire a unul partid interzis șl difu
zarea dc manifeste susceptibile să tul
bure ordinea publică". (AF.P.).

Tribunalul din Lisabona 
a condamnat 41 persoane

intre Grecia. Bulgaria. Iugoslavia, 
România și Turcia. Acordul a fost În
cheiat ta București, in 1971. El pre
vede conlugarca eforturilor țărilor 
semnatare pentru dezvoltarea unei 
largi cooperări pe plan turistic, in in
teresul mai bunei cunoașteri reci
proce a popoarelor din Balcani.

Delegația P.C. din Dane- la grele pedepse cu închisoarea, .rob 
■ ' = a- ’ rr> s ta 8 i«» iâo «a .: Fl I r» i fe'Rțr» # m h n? fftsf il IniCH'CQf corahisa de Knud Je^per- 

&en., președintele partidului, și-a În
cheiat vizita Budapesta.

Curtea ds fipel din Rabat
c Lcfrl'. Ir?r.irtrtztz
zorie a lui Abțlesalam Bourquta, fost 
secretar ni P.C. Marocan. Interzis In

acuzațta de a fl inițiat manifestații 
de protest împotriva războiului co
lonia! dtw de PortugaEa In teritorii- 
le africane.

uiuu-u uS «*«a ui™»i Un muncitor comunist - 
a hotărlt punerea In libertate provl- rector d Universității din

Glnsgow. U Universitatea din
1COO. Abdasatam Bourqula fusese con- Glasgow a avui foc ceremonia Ins Ia

Proiectata pe fundalul activității 
clocotitoare a clasei muncitoare In
ternationale — al cărei rol ca forță 
ele bază a contemporaneității se re
liefează cu alit mal mult In lume 
cu prilejul zJlel de 1 Mni — agenda 
poHtică externă a săpiAminlI ce se 
Încheie Înmănunchează o serie de 
evenimente cu ample rezonante si 
semnificații.

în .mod Incontestabil, actualitatea 
internațională a fost dominată ide 
ultimele evoluții din R. F. a Ger
maniei. de confruntarea acută din 
această tară intre forțele ce sprijină 
promovarea unei politici realiste, ra
tionale si cele ce se opun procesului 
de destindere, de normalizare a re
lațiilor si colaborării intre Bielele, 
continentului. După cum se știe, pro
blema axială a gcestel confruntări o 
constituie ratificarea tratatelor sem
nate de R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia.

Opinia publici europeană a urmă
rit cu legitim Interes dezbaterile ce 
au ăVul loc in Bundestag privind 
moțiunea „constructivă tie neîncre
dere” — manevră de ultimă oră a 
opoziție! U.C.D.—U.C.S.' împotriva 
guvernului Brandl—Scheel. cu o 
aăptămlnă înaintea termenului fixat 
pentru ratificarea tratatelor — șl n 
luat act cu vie satisfacție de eșecul 
acestei tentative. Desigur, rezultatul 
votului a reflectat un anumit raport 
de forțe In Bundestag, dar trebuie 
fiiibllnlat că acari raport ii] găsește 
o afirmare șl mal pregnantă Iri-Însăși 
viața soiilală a țării. Deznodămlnlul 
Înfruntării clin parlamentul we.rt- 
german. care a întărit pozllla coali
ției guvernamentale, a fost primit 
cu sentimente de puternică aproba
re de masele largi populare din 
R.F.G. Reacțiile spontane din aceste 
zile, demonstrațiile din morile ora
șe și centre Industriale vest-germa- 
ne atestă adeziunea majorității' co- 
vlrșltoarc a populației dfn R.F.G. la 
o politică ce m pronunță pentru 
relații normale șl înțelegere cu ță
rile socialiste. De altfel, din analiza 
voiului rezultă că lin număr de de- 
putațl creșlln-democrațl s-aii abținut 
de la susținerea moțiunii propriului 
partid, ceea co demonstrează că In 
sinul Însuși al opoziției există forțe 
sau elemente mal receptive In pulsul

șl voința opinie! publice, care nu 
doresc reînvierea practicilor ana
cronice ale .încordării șl războiului 
rece, mahifeallndu-șJ rezerva față de 
orientarea adoptată de conducerea 
U.C.D.—U.C.S.

In aceeași ordine de Idei, trebuie 
consemnată satisfacția exprimată de 
cercurile largi ale opiniei publice de 
pe Întregul continent in legătură cu 
eșuarea tentativei U.C.D.—U.C.S. — 
personalități guvernamentale, lideri 
politici din diferite țări, relev!:-.:! 
complicațiile serioase pe care le-ar 
ti .avut un succes al manevrelor opo-

Iul de normalizare Intre ambele sta
te. prin stabilirea de relații potrivit 
normelor dreptului Internațional. In 
vederea promovării destinderii la 
scara Întregului continent.

Un. alt eveniment Important al 
Băptămlnll este reluarea, după o ln- 

■ trerupore de o lunii,, a lucrărilor 
conferințe! cvadrSparlîte de ia Paris 
asupra Vietnamului. Opinia publică 
mondială consideră câ reluarea nego
cierilor constituie un fapt pozitiv, tra
tativele roprezentlnd singurul cadru 
posibil pentru'găsire® unor ipodallțSți 
raționale de reglementare a eonfl'c-

cerință se înscrie ca. unul dintre co
mandamentele majore ale vieții in
ternaționale contemporane, ca o con
diție esențială in vederea statornici
rii păcii și colaborării po întreg 
globul.

Acesia este un oblecllv cardinal, 
un deziderat fierbinte al tuturor po
poarelor. a cărui înfăptuire dlrecțlp- 
nează Întreaga politică a României 
sociaJiste. Acțiunile partidului șl 
statului nostru pe oremi internațio
nală aduc, cu Hecnrc zi. no! șl noi 
confirmări ale caracterului principial, 
consecvent șl dinamic al acestei po- 
.lltid.
ț'.-'o .dr-lrra*) jrvsvri-'

zlțiel. In același sens, opinia publică, 
din țara noastră i®i exprimă speranța 
că rațiunea se va implirie șl realismul 
va, triumfe, că aceste Importante do
cumente vor f! ratificate io termenul 
stabilit, că victoria va fl de partea 
forțelor care manifestă răspundere 
față de soarta plicii in Europa șl In 
lume. Nu încape Îndoială că rati
ficarea vu exercita o reală Influen
ță pozitivă asupra evoluției vieții 
politice europene, va deschide calea !

. unor no! pași in direcția însănătoși
rii climatului pe continent, inclusiv 
pentru intrarea la vigoare a acordu
rilor șl înțelegerilor între R. D. Ger
mană și R. F. a Germaniei șl Intre 
R. D. Germană șl Senatul Berlinului 
occidental.

Faptul că cel mal recent 
aceste acorduri ■ , ’ ' '
dintre R.D.G. și R.F.G. — a fost in-

■ chelăț cu succes I.. ..
șl mnl mult in evidentă utilitatea 
dialogului dintre cele două state ger
mane In vederea normalizării rela
țiilor dintre ele. caracterul pozitiv șl 
fructuos al unui asemenea dialog 
desfășurat in spiritul respectări! in
tereselor reciproce. Acest acord — 
primul tratat de stat încheiat între 
R.D.G. șl R.F.G. tn virtutea preve
derilor Internaționale uzuale — este 
menit să, ofere o nouă bază 
continuării și adlnclril procesu-

1 dintre
— privind traficul

In aceste zile, n scos

luiuî din Vietnam; ln conformitate 
cu aspirațiile de libertate și Indepen
dență naționala ale poporului viet
namez, cu cerințele păcii șl destin
deri I. In întreaga lume. Din păcate,' 
reluarea negocierilor este Însoțită de 
continuarea do către S.U.A. a bom
bardamentelor; asupra R. D. Vietnam, 
ca șl a politicii de „vietnamlzaro" a 
războiului din Vietnamul de- sud. 
Viața demonstrează Insă că nu pa 
calea forte! șl a intensificării acțiu
nilor mllllarej lși poate găsi soluțio
narea problema Vietnamului : dim
potrivă. singura cale de reglementa
re reală, efectivă este cea a trntii-

■ tlvelor politice, purtate In mod con
structiv. cărora propunerile In sapțe 
puncte ale G.FI.P. al Reoubllcli Viet
namului de Șud le oferă o platfor
mă rațională șl echitabilă. Retrage
rea trupelor S.U.A. din • Vietnamul 
de sud. Ince area oricăror acte de 
război. Inclus v a bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, curmarea tu
turor acțiunilor’ agresive împotriva 
poporului vietnamez, n celorlalte 
popoare din Indochina constituie 
premisele Indispensabile ale rezol-, 
vârii situației din această parte a 
lumii. în așa fel Indf acestor po
poare să li se asigure dreptul sacrii 
de a-șl bolări singure soarta, fără, 
nici un amestec din afară. Această’

V

O expoziție de artă grafică 
militantă' românească s'-ă des
chis la Delhi. In cuvintârile 
rostite (la dr. G. S. Dhilon. pre- 
fedintelt Camerei inferioare a 
Parlamentului Indiei, yl ambasa
dorul României la Delhi, Petre 
Tânâsie, corbitorii s-au referit 
la evoluția favorabilă a raportu
rilor de prietenie ji colaborare 
dintre România ri India.

Ambasada Romtmlel la Braz
zaville a oferit, in numele Bi
bliotecii Centrale de Stat și al 
Institutului romăn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, un lot de cărți ^i reviste A- 
lociaflel congoleze de prietenie 
Intre popoare.

X

„Un nivel de viață 
ridicat întregii ome
niri". Acestei idei ge
neroase ii este tubor- 
dișnită_,Jnir,Qtl~Ba orga
nizare a'actualei edi
ții- — a' treia-p Tîr- 
gului de primăvară, ds 
Ia Brno.

Pe o suprafață de 
multe mii de metri, 
peste I 2OT firme din 
41 de țâri, tn primul DE LA TRIMISUL 
rind aflindu-se, firețțe, NOSTRU SPECIAL 
ce.e din țara gazdă, 
expun zeci de mil de 
obiecte, de la acu! dc 
cusut plnă la țesături, 
mobilă, instrumente 
muzicale, mașini e- 
lectrice de spălat, de 
la o mare varietate de 
produse alimentare, la 
materiale destinate 
practicării sporturi
lor. Intr-up cu vini 
tot ceea ce talentul și 

i .fantezia creatorilor, 
progresul tehnicii sini

' râpaMte-râ feed pen- printre - cqtq Muscalul 
I trv a-l înconjura pe Olonsl, distins cu 

omul modem cu o- rele premiu și meda-
I blecte care să râs- Ra de aur la coh- 
j pumM nevoilor sale cursul de vinuri, orga- 
i ■ de consum, înaltelor, vizat. In această țară, 
' sale exigențe estetice ia Pardubice, in IM9.

Id;i renumite ale țârii 
gazdă el in contextul 
unei oferte internațio
nale de o mare diver- 
sifafs,;so bitaurd dc d

am.^nojsru i-am in- t sole-, țârii nosarlrc r<?? tJ( (| Oi( Ktlbln, " 
prezentată printr-un . . F ..............   . •
stand al întreprinderii

sale exigențe estetice

Consistentul calendar al ultimei 
sfiptăniln! a pus din nou In evidență 
preocuparea constantă a României 
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor de airtnsă prietenie șl colabo
rare cu toate țările socialiste — pia
tră unghiulară a activității noastre 
pe plan Internațional. Este o reali
tate Ilustrată cu pregnanță de astfel 
de evenimente ca participarea dele
gației guvernamentale militare ro-
mâne, condusă de tovarășul Emil 
liodnaraș. la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 49-a aniversare a creă
rii Armatei Revoluționare Populare 
Coreene. Inillnlrea de lucru a pre
ședinților Comisiei mixte romăno- 
lugosiave de colaborare economică, 
prezența, la Budapesta șl Sofia, a 
reprezentanților Frontului Unității 
Socialiste la congresele organizațiilor 
«Imitare din R. P. Ungară șl R. P. 
Bulgaria. Toate aceste acțiuni evi
dențiază dorința sinceră a tării noas
tre de a adlnd. pe toate nlanurlle. 
alianța sl colaborarea cu țările so- ' 
ctallste. In .Interesul reciproc, al cau
zal socialismului șl pârii In lume.

Una dintre orientările fundamen
tale ale Dolltlcll Internaționale pro
movate de P.C.R. o constituie dez
voltarea legăturilor de prietenie gl 
solidaritate cu toate detașamentele 
mișcării comuniste șl muncitorești, 
pe baza respectări! stricte a princi
piilor marxlim-lenintamulul șl Inter-

nnțlonallfflnuiul proletar, extinderea 
contactelor cu toate organizațiile de
mocratice și progresiste din Întrea
ga lume- Vizita Ln țara noastră a 
delegației P.C. din Ceylon, inillnlrea 
delegației comuniștilor eeylonczl cu 
tovarășul N’lcolae Coaușescu. precum 
șl participarea reprezentantului ț 
P.C.R. la Congresul Partidului So
cialist Popular din Danemarca re
prezintă dovezi convingătoare în 
acest xeita.

După cum se știe, România se 
preocupă Intens, ln același timp, de 
promovarea relațiilor cu toate sta
tele, fără deosebire de orindulre so- 
dalfl, In spiritul coexistenței pașni
ce. Vizitele In treji rinse ln țara noas
tră de guvernatorul orașului Tokio 
— care a fost primit de secretarul 
general al partidului^ președintele 
Consiliului de Stat — de delegația 
Comisiei de afaceri externe a. Med- 
JlItauiuJ din Turcia, do primul mi
niștrii el Landului Soar din R. F. a 
Germanie! au reliefat încă o dată 
utilitatea contactelor Intre reprezen
tanții diferitelor țări, contribuția 
eonslderabllă po care de o aduc la 
mal buna cunoaștere șl Înțelegere re
ciprocă, ta Instaurarea unei largi coo
perări Intre state.

Nu putem Încheia această succintă 
retrospectivă a aăptămlnl! fără a 
releva creșterea puternica a luptei 
oamenilor muncii din țările capita
liste, Împotriva exploatării, pentru 
apărarea drepturilor șl intereselor 
lor vitale.. Apropierea Zile! solida
rității Internaționale a celor ce mun
cesc găsește întreaga lume a capi
talului cuprinsă In viRoarea unor 
ample mlșcflri revendicative. Tn An
glia. Italia. Japonia. Spania, ca și ln 
multe alte țâri, oamenii muncii lși 
extind acțiunile Împotriva ofensivei 
patronale, a inflație! și creșterii cas
tului vieții, a amenințării cu conce
dierea, a tuturor fenomenelor de În
răutățire a situației maselor largi 
populare, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață șl de muncă. De- 
monsirind forța clasei muncitoare ca 
factor hotărilor al dezvoltării socia
le In epoca aoaslră. toate acestea 
confirma linia generală de evoluție 
contemporană — afirmarea tot mal 
pronunțată ■ a forțelor revoluționare, 
democratice șl progresiste.

. r
Eugen IONESCU
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cara șt a grațioaselor ' 
garoafe, aduse proas- ț 
pate din România. i

In riua, deschiderii ’ 
pavilionului, la stah^' V 
dtih>nostrp- l-am in- t 
șef de' secție in Minis- ? 
ierul Comerjului Ex- l 
terlor al Cehoslova- t 
clei, care a ținut să ’ 
subliniere că mărfu- i 
rile românești se tru- ! 
curâ de încredere și ț 
prețuire pe piața t 
cehoslovacă, multe 1 
dintre ele fiind cerute l 

...„j 
consumatori. încă din i 
primele zile, standul 1 
românesc a fost vizi- ’ 
tal de un numeros pu- V 
bile și de reprezen- i, 
tanți ai diferitelor fir- -1 
me de comerț exterior î 
din tara gazdă, infera- ? 
«ați de încheierea u- ) 
nor contracte corner- i 
claie. J

Pentru firmele par- ț 
ticipante. tirgul csie, t 
in primul rind, un ) 
prilej de confruntare, l 
la scară internațio- 1 
nală; a celor mal J 

, • con" 1 
fruntare din care, fără î 
îndoială, vor avea dc.A, 
cijtlgal consumatorii. 1
Rădica ȘERBAN 1

de comer} exterior In mod deosebit de 
' ,,-Fruclaxpoț!“. Multe 

din acestea sini. cu
noscute de consuma
torul cehoslovac : dul
cețuri de tot felul, 
conserve de legu
me, sucuri fl pas
te de legume, ji 
fructe, dar îndeosebi 
vinurile românești,

ț fi dc funcționalitate, o noutate, poate cea 
I Un loc important, i!

ocupă produsele all-
mzri originală, sint 

, ocupa proaujem au- florile, vizitatorii o- 
1 menlare. Alături de prindu-se îndelung ln 
ț numeroasele speciali- fața tTanzlafiriîor Ba-

economica
rw VARȘOVJLA. - în capitala

Polo-iloi a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri.' 
cu ' partidpnrea președinților
prezIdUlor sfaturilor populare 
voievodale. In cadrul căreia a 
fost făcut un bilanț al actualei 
situații economice, fn primul tri
mestru al anului șl ln luna a- 
oriile s-a realizat o creștere a 
producției Ih Eoăta sectoarele 
Industriale. mențlnîhflu-®e echi
librul pieței. Răspunzînd apeiu- 
itil Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P. și Prezidiului guvernu
lui. dc la începutul acestui an. 
colectivele de oameni al muncii 
au anunțat plnă ln prezent o 
producție pcete plan, realizabi
lă plnâ la sfirsiti.i.i anului. In va
loare de 22.3 miliarde zloU In 

’ Industrie șl 2 miliarde ln agri
cultură Consiliul de Miniștri a 
atras atenția, totodată, asupra 
unor lipsuri, îndeosebi ln șfern 
adaptări! profilului sl calității 
producției ta necesitățile ac
tuale ale plete! șl exportului^

gj SOFIA. — Delegația eco-
™ nomlcă guvernamentală a
R. F. a Germaniei, condusă de 
Peter Hermes, ambasador ln 
MlnteteruJ Afacerilor Externe al 
R.F.G., a parafat ta Sofia pro
tocolul comercial cu Bulgaria, 
care urmează aâ fie 
rind.'la Bonn.

sare Ln vederea creării unor 
fonduri ale O.PJE.C.. menite 
„să vină in ajutorul oricărui 

’ stat membru al O.P.E.C. afectat 
de măsurile luate față de socie
tățile. petroliere străine". Aceste 
fonduri ar permite O.P.E.C, să 
ta măsuri de consiringerc Împo
triva companiilor petroliere care 
or refuza să facă, plnă la data 
ele 1 iunie, propuneri ral ta făcă
toare In privința creșterii parti
cipării țărilor membre ale 
O.P.E.C. la operațiunile de ex-VU. 111 U jJTj » LI țf l LS llJlJ C 11C I32k“ i
ploaihre a zăcămintelor petro- 
llfere^de pe teritoriul lor națio-
nnl. Printre măsurile preconiza
te de O.P.E.C. în această even
tualitate se numără șl boicota
rea livrărilor de petrol.

ra BRUXELLES. - Negocte- 
““ rile comerciale Intre C.E.E. 
șl Statele Unite ale AaaerlcH nu 
vor debuta !a Începutul anului 
1973. așa cum se preconizase. Cei 
doi parteneri nu slnt Încă pregă- 
llțl.; Aceasta este părerea pflrțl- 
ior exnritnata după încheierea 
celei de-a patra ‘«aduni a con- 
sultfiriJor semestriale dintre re
prezentanții administrației a- 
merlcane șl cei ai Plete! comu
ne. I care sl-a încheiat lucrările 
ta Bruxelles.

semnat eu

F3 VIENA. - O
““ expertllor din

reuniune a 
__ - țările mem

bre ale O.P.E.C. (Organizația ță
rilor exportatoare de petro!) va 
avea loc ta Vlena. incoDind de ta 
2 mat Scopul acestei conferințe 
este analizarea măsurilor nece-

Bl TOKIO. — Batanta do pitiți 
niponă pe anul fiscal care 

s-a încheiat ta '31 martie n înre
gistra: un surplus record de 8.(113 
miliarde -dolari, adică de pesta 
paîru ori mal mare declt In a- 
riulf fiscal precedent ; Iar ba
lanța comercială s-a soldat cu 
un excedent de 4.4-15 miliarde 
dolari, dubiu față de cel ante
rior. .
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