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întreaga țară sărbătorește 
ziua solidarității 
internaționale 
a celor ce muncesc

TRĂIASCĂ
SOCIALISMUL!
1 MAI - ZIUA MUNCII

tale, din onul in 
core s-o înscris cu roșul iertfei în calendare primul 
1 Mai muncitoresc, sute și sute de milioane 
de oameni dm toate continentele, din toate țo- 
r>le, făuritorii și mînuitorii uneltelor care clă
desc istoria și civilizația modernă. își afirmă în a- 
ceastâ zi solidaritatea frățească în lupta pentru pace, 
democrație și un trai moi bun. Un adevăr înalt le 
încununează sărbătoarea : conștiința răspunderii 
înalte pentru destine'e propriului popor, conștiința 
unității intereselor fundamentale și a frăției de clasă. 
E adevărul celei mai revoluționare forțe a contem
poraneității, al clasei care luptă pentru înnoirea din 
temelii a lumii.

La noi, de la un capăt la celălalt ol țării, poporul 
întreg — stăpin al uneltelor cu care muncește și stă- 
pin al muncii sole — întimpină marea sărbătoare cu 
hotărțrea neclintită de o înainta cu pași si mai re
pezi. sub conducerea încercată a Partidului Comu
nist Român, oe drumul revoluție: socialiste, spre vi
itorul comunist.

Anotimp al marilor declanșări de energii, primă
vara 1973 dobindește pentru noi o semnificație și o 
dimensiune aparte, intrucit se află sub semnul voinței 
întregii noastre națiuni, angajată, ca un singur om, 
să cucerească încă din acest an o poziție hotăritoo- 
re în bătălia pentru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen.

Timp de peste un sFert de veac de construcție so; 
ciolistă ne-am dăruit muncii cu întreaga ființă și 
energie — și on de an țara a urcatps scara progresu- 
lui. Cu o energie sporită s-o dăruit poporul întreg 
muncii în acest an de cumpănă ol cincinalului ; din 
zeci și zeci de mari unități industriale, din institute 
de cercetări și de pe șantiere, de pretutindeni unde 
se naște tăria economică a țării ou țîsnit scînteie- 
toare chemări la întrecere. La rîndul ei, țărănimea 
muncește cu sîrguință pentru o spori rodul agricul
turii. Azi, cind omagiem munca, valoarea supremă a 
omenirii, clasa noastră muncitoare, întreaga suflare 
a țării are pentru ce să fie mîndră : pentru continua 
sporire a ritmurilor dezvoltării producției materiale, 
cit și pentru substanțialele ei înnoiri ; pentru marile 
obiective de investiții, multe dintre ele intrate în 
funcțiune înainte de termen ; pentru atîtea și atitea 
alte mărețe realizări, care întregesc și înfrumusețează 
peisajul maiestuos al țării. însemnele de înaltă cinstire 
acordate zilele trecute organizațiilor de partid jude
țene și colectivelor din întreprinderile fruntașe în în
trecerea pentru îndeplinirea planului de stat și a an
gajamentelor pe anul 1972 sînt nu numai o nouă ex
presie a prețuirii muncii în societatea noastră, nu nu
mai acte de omagiu, ci și izvor de încredere în for
țele noastre, îndemn vibrant la continuă autode- 
pășîre.

Sărbătoarea muncii din acest an ne găsește, tot-<_____________

odată, concentrați asupra înfăptuirii obiectivelor și 
sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională în domeniul perfecționării conducerii 
vieții sociale, pe toate planurile. Este o cauză a în
tregului popor, căci pentru ca economia să poată 
înainta cu pași mereu mai repezi, pentru ca bunăsta
rea să crească mai rapid, fiecare dintre noi este che
mat să dea societății muncă pe măsura pregătirii și 
capacității sale, acolo unde aportul său este cel mai 
necesar și mai util — cu alte cuvinte, unde munca sa 
poate fructifica deplin. Și tot pentru ca munca să fie 
pretutindeni cît mai rodnică, sîntem chemați să ducem 
o neobosită luptă pentru realizarea unei conduceri 
dinamice, suple și mobile, pentru a înfrînge oriunde 
birocratismul sau rutina, a înlătura tot ceea ce ne-ar 
putea încetini mersul înainte.

Sărbătorim Ziua muncii in climatul afirmării tot mai 
puternice a trăsăturilor moralei comuniste ; suflul re
generator al plenarei din noiembrie 1971 catalizează 
energiile in marea operă — cea mai complexă, dar 
și cea mai nobilă, moi însuflețitoare pe care o între
prinde partidul — formarea omului nou, caracterizat 
printr-o înaltă conștiință reVolj|ionară, hotărî! să-și 
organizeze viața în deplină concordanță cu normele 
eticii și echității socialiste. Cînd in urmă cu aproape 
două luni tovarășul Nicolae Ceaușescu rostea in rața 
partidului si țării înțeleptele și dinamizatoarele cu
vinte: „Nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă ', 
el dădea glas unui principiu introdus tot mai hotărit 
în atmosfera noastră socială, fără de care nu pot fi 
concepute etica și echitatea socialistă • munca este 
așezată în România socialistă pe piedestalul celui mai 
înalt titlu de mîndrie, do noblețo. Este îndatorirea 
noastră fală de patrie, față de viitorime, este princi
palul nostru răspuns, faptic, concret, la obligația de 
a contribui la strălucirea mereu mai puternică a so
cialismului în lume.

...„Hai la lupta cea mare I" Intonăm acest cîntec 
încă din vremea cînd a fost abia dăruit umanității. 
El a devenit cintecul cauzei noastre, el ne-a legat cu 
lupta tuturor celor ce muncesc. Spiritul internaționa
list, solidaritatea frățească cu toți cei ce luptă împo
triva exploatării și înrobirii au la noi vechi tradiții, 
sînt asemenea unor seve vii, cpre au sporit afluxul 
de forțe in trunchiul din ce in ce mai puternic al miș
cării revoluționare. Ele se afirmă astăzi plenar în re
lațiile de caldă și indestructibilă prietenie ale po
porului român cu popoarele tuturor țărilor socialiste, 
cu toate forțele păcii și socialismului, cu toți cei ce 
luptă pe baricadele progresului social, ale libertății 
și democrației, împotriva imperialismului și neocolo- 
nialismului, pentru pacea și libertatea tuturor popoa
relor, pentru destindere și colaborare internațională.

Cu asemenea gînduri, inspirate de încrederea ne
mărginită în partid, în conducerea sa, cu sentimentul 
trainic al frăției internaționaliste, pășesc mai departe, 
în anul hotărîtor al cincinalului, cei 20 milioane de ce
tățeni ai României noi, pe sub arcul de triumf al zi
lei de 1 Mai. •

Mihai BENIUC

Sub steagul tării
teșiți cu cîte-un ram de liliac,
Voi toți care veniți din neam sârac, 
leșiți cu flamuri roșii cum e focul, 
Sâ ne surîdâ tuturor norocul.

A voastrâ-i țara, ape, munte, șes,
S-o semănăm, să fie de cules,
A voastră-i de la mare pin-la munte 
Și-cșa e drept ca voi să fiți in frunte.

Așa e drept, ca rodul muncii tot 
La voi să stea pe masă ori în pod, 
Să curgă pentru toți belșugul muncii 
Să fie veseli toți, să crească pruncii.

Tu, luminată zi de Mai întîi,
Fii pentru noi avînturi căpătii, 
Pe drumul tot mai falnicei istorii
Sub steagul țării noastre greu de glorii.

LA POSTURILE

DE RADIO

Șl TELEVIZIUNE

ASTĂZI, MARȚI, IN JU
RUL OREI 10,00, POSTU
RILE NOASTRE 0E RA
DIO Șl TELEVIZIUNE VOR 
TRANSMITE DIRECT, DE 
LA STADIONUL REPUBLICII 
DIN CAPITALĂ, ADUNAREA 
POPULARĂ ORGANIZATĂ 
CU PRILEJUL SĂRBĂTORI
RII ZILEI DE 1 MAI, ZIUA 
SOLIDARITĂȚII INTERNA
ȚIONALE A CELOR CE 
MUNCESC.

D«fn de At. BARTOS

Virgil TEODORESCU

Stindardul care-nvăluie 
Pămîntul

Pămîntul negru e un roșu soare 
Rotindu-se pe-orbitele lui grele, 
Și sub lumina picurînd din stele, 
E roșie a omului sudoare.

Culoare care-și spune printre culori 
cuvintul,

Ca revărsarea zorilor In noapte,

Culoarea libertății și-a falnicelor 
fapte,

Stindardul care-nvăluie pămîntul.

Sublim efort al luptelor finale, 
Ocean care alungă epavele la mal, 
Si drum peste planetă, transversal, 
Spre cele patru puncte cardinale.

G Un om nu iese la pensie în ziua sorocită, 
pentru a redeveni... tînăr. în același timp, un 
tînăr are toate motivele să încurce zilele săp- 
tăminii. Cumva, și unul și altul, nu pun pref pe 
timp ? Vom vedea... O Pînă atunci însă repor
terul va mai asista, pentru dv., stimați cititori, 
la o cursă contracronometru, undo 230 de oa
meni vor purta pe brațe... 180 de mașini 
O In împrejurări, poate neobișnuite, oameni 
obișnuiți acționează firesc, afirmîndu-și spiri
tul lor revoluționar, dăruirea și abnegația co
munistă O Dar, mai pe larg, puteți citi despre 
toate acestea în grupajul

din paginile III—IV.
G Al o mie nouă sute nouăzeci și patrulea 
a fost să fie a o mie nouă sute nouăzeci și

patra... O „Conflict" la „Mobila" O Un interviu în pofida inter
dicțiilor părintești... O Reportajul de la pagina a Iha cuprinde 
secvențe emoționante de viață, realizînd un adevărat tur de 
orizont asupra unor transformări fundamentale petrecute sub 
ochii noștri, în anii noștri și do aceea atît de aproape de 
inima noastră.

O In pagina a lll-a rubrica :

O In pagina a V-a — amintiri si documente — o semnificativă 
retrospectivă istorică ce ilustrează prin fapte ți date concrete
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Și muncă, 
și fiori, 
si încredere

„Columne simple, 3onore și drepte". Și steaguri 
roșii. Și muncă. Și flori. Și încredere. Mai ales în
credere. O nesfirșită pădure de columne ale încre
derii nestrămutate, simple, sonore și drepte. Aceas
ta este imaginea pe care mi-o aduce pe retină cea 
mai frumoasă dintre sărbătorile omului, sărbătoa
rea veșnicei tinereți, a muncii și a înfrățirii prole
tare.

Mă gîndesc la cei care visau acum cinci sferturi 
dc veac, in focul celei dinții primăveri a omenirii, 
la ziua de miine a țării lor; ce le-ar sugera pre
zentul nostru, această izbîndire a celor mai înari
pate vise nutrite cîndva ? Ce ar cugeta un Bălcescu 
pe care îl simțim acum printre noi, ce versuri ar 
cinta Eminescu, cum și-ar descrie Vlahuță noua 
lui „România pitorească" ? Un popor întreg a fă
cut demult legămînt neclintit întru respectarea 
credințelor lor și întru izbîndirea viselor lor. Ale 
lor, ale tuturor patrioților, ale tuturor luptătorilor 
revoluționari din istoria țării. Și le-a înfăptuit. An 
de an, cu ardoare, cu abnegație, cu jertfe și sacri
ficii, cu bucurii și năzuințe, dar mai ales cu încre
dere și cu tăria nepotolitei lupte duse de trei de
cenii, de cînd sărbătoarea muncii pe meleagurile 
românești a devenit, cu adevărat, sărbătoare pentru 
o întreagă nație muncitoare.

Și nu ne oprim aici. Căci, la rîndul nostru, avem 
visele noastre, și mai înaripate, și mai cuteză
toare decît visele înaintașilor. An de an, cu aceeași 
ardoare, abnegație și încredere, vom înălța și mai 
mult și vom înmulți columnele simple, sonore și 
drepte ale viitorului. Ne știm traiectoria, ea este 
luminată de farul nestins al partidului și calea ei 
duce spre culmi.

Încerc de fiecare dată în pragul acestei mereu 
noi și mereu neasemuite sărbători, cînd țara toată 
e o grădină cuprinsă de o nesfirșită explozie flo
rală, să-mi reprezint imaginea României socialiste 
ca o sinteză a tot ceea ce văd de-a lungul și de-a 
latul ei, străbătindu-i necontenit drumurile. Și în
cerc să suprapun peste noul chip al țării, imagi
nile visate cîndva, cu ani în urmă. Acea primăvară 
a lui 1948 cind, la un veac de la revoluția din Ță
rile Române, se apropia cu pași repezi ceasul marii 
preluări, și cînd visele țîșneau din fașă, ca pruncii- 
cărora le sosise timpul de umblat, și începeam să 
schimbăm verbul a năzui cu a înfăptui. Sînt 25 de 
ani de atunci, a mai trecut un sfert de secol peste 
veacul marilor și „utopicelor" vise din primăvara 
omenirii, și realizările poporului din aceste două 
decenii și jumătate ne dau tăria plină de certitu
dine de a afirma că, intr-un viitor apropiat, Româ
nia se va înscrie progresiv printre țările cele mai 
dezvoltate ale lumii.

Grăbim acum viitorul pentru a ne pregăti o zi 
de miine a plenitudinilor. 11 grăbim pentru a re
duce și a anula, handicapul de la care am pornit 
față de țările dezvoltate din punct de vedere eco
nomic, tehnic, științific. Avem, pentru aceasta, te
meiuri ferme: unitatea moral-politică a întregii 
națiuni în jurul Partidului Comunist Român, con
știința revoluționară, legile eticii și ale echității so
cialiste, responsabilitatea față de toate perspecti
vele noi ce se deschid țării, angajarea fermă a 
unui întreg popor pe calea trasată de partid.

Trăim acum o primăvară a exigențelor supe
rioare, a perfecționării muncii și a organizării ei în 
toate ramurile de activitate, pentru ca întregul po
tențial uman și material al țării să poată contribui 
cu un randament sporit la înfăptuirea marilor o- 
biective propuse de partid. Sub explozia florală a 
primăverii românești grăbim Viitorul țării pentru a 
ne scurta drumul pînă la el. Acest viitor nu mai 
este un vis îndepărtat, ci un summum de obiective 
științific stabilite care, o dată atinse, vor desăvîrși 
saltul calitativ in propășirea României, marcînd o 
nouă și definitorie etapă în istoria de două ori mi
lenară a poporului român, contribuția noastră in- 
ternaționalistă la victoria socialismului și comunis
mului în lumea întreagă.

Toate florile acestei primăveri — sărbătorii veș
nicei tinereți a omenirii muncitoare ! Țara întreagă 
înalță columne simple, sonore și drepte, columnele 
încrederii, mărturii neasemuite ale unui timp fără 
asemănare.

Ioan GRIGORESCU

a clasei muncitoare din România. Continuita
tea acestei tradiții se manifestă de-a lungul a 
peste 100 de ani, din zorii mișcării muncito
rești, pină la bogata și unanim apreciata acti
vitate a partidului în zilele noastre.

O Oameni cu bucuriile și aspirațiile lor, din 
17 orașe ale lumii și 25 de state... Zone 
geografice diferite... O Oameni ai muncii de 
pretutindeni, către care, în acest întîi de Mai 
și-ntotdeauna, se îndreaptă gîndurile noastre 
de solidaritate internațională

de la pagina a Vlll-a — o călătorie pe pla
neta noastră, o explorare a realităților poli
tice și sociale.
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Pentru a intîlni asemenea fapte, 
nu este nevoie să fii reporter

EPISOADE OBIȘNUITE, CARE REFLECTĂ PEISAJUL NOSTRU SOCIAL
Sînt fapte, situații de viațd pe care reporterul le cautâ cu asiduitate. 

Aleorgâ, cerceteazâ minuțios, le descoperă după lungi investigații. Altele, 
în schimb, îi ies singure in cale. Așa cum ne întîmpinâ pe fiecare — pe 
strada, Io locul de muncâ, în colțul nostru de sat sau oraș. Episoade „de 
toate zilele ,jn care se reflectă nu înțîmplâri și situații extraordinare, ci 
firescul peisajului nostru social : năzuințe, bucurii, strădanii și împliniri 
omenești. Situații în care personajele ar putea fi, oricînd, altele. Altele 
zeci, sute, mii.

Va propunem, așadar, o spicuire de fapte în care, probabil, vă 
veți putea recunoaște — dumneavoastră, familia, prietenii. Nu simțim 
uneori nevoia sâ meditam tocmai asupra lucrurilor ce ne par, în ritmul 
viu al vieții, otît de cunoscute ?

— Ce mal faci 7
— De unde mă știți 7
— De la admitere. Nu e puțin lucru să Intri 

la facultate cu media 9,72. Tn vara lui ’72. o 
anumită listă te situa pe primul loc și .amă
nuntul" nu putea scăpa curiozității reporteri
cești. Acum ?

— Sesiunea din vară e la do! pași. A trecut 
acomodarea, a trecut sesiunea din iarnă...

— Intcgralist ?
— Da, doi de 9 șl un 10, dar se putea și mal 

bine.
— Bursier 7
— Da. Și căminlst
Pasiuni 7
— Matematica.
— Ultima lectură 7
— „Poveste de dragoste*..
— Șl In viață 7
Răspunsul n-a fost așa de „matematic" dar 

re pare că si în viață — cu aceeași ..poveste". 
Dar nu e simplu. La 20 de ani ecuația asta ie 
uneori complicată...

—Constantin Cijgan, student la Institutul Po
litehnic din Galați. Facultatea de mecanică, 
fiul ur.ul funcționar din Urlâți, se pregătes’e 

devină constructor de nave. Face parte din 
gruoa 112, recunoscută ca una dintre cele mai 
omogene din institut : din 28 de studenți, 24 au 
terminat sesiunea din iarnă ca lntegralisti. 
Normal. Toate condițiile pentru a te dedica 
exclusiv învățăturii sînt asigurate : burse — si 
la Facultatea de mecanică din Galați, mai mult 
de jumătate din studenți sînt bursieri — că
mine confortabile, cantină. (Pe întreaga tară. 
68 000 de studenți locuiesc în cămine, aoroxima- 
tiv 60 000 servesc masa la cantine, iar 65 la sută 
sint bursieri). Materializare firească a preo
cupării permanente a partidului si statului pen
tru viața șl activitatea tineretului studios.

„Conflict** la „Mobila’4
Pe scările care urcă la Întreprinderea bucu- 

reșteană de mobilă năvăleau In ziua aceea 
crimpeie de fraze, răpăitul sacadat al mașinilor 
de scris, ț-iriitul strident al clopoțelului telefo
nic. La „aprovizionare", cineva se da de ceasul 
morții :

— înseamnă că ni-ai distrus ! Ce vrei, omule, 
să fac cu 8 mii ? înseamnă că nu citești infor
mațiile din ziare. Nu 9 mii. 20 000 de șifoniere 
Îmi trebuie. 30 000... Dă-mi-le pe toate ! Dă-mi 
toată producția !

O clipă mai t rziu directorul Întreprinderi! 
•chița pentru noi citeva informații :

— Nu cumpără mobilă nouă numai cei 15—17 
mii de cetățeni ai Capitalei, care se mută anual 
în case noi. O mulțime de oameni cumpără ! 
Imagina ți-vă că in fiecare an manipulăm mo
bilă în valoare de o jumătate de miliard de 
lei ! Ne dau bătaie de cap diversificarea, sonda
rea gustului public, cunoașterea dimensiunilor 
și formelor locuințelor proaspăt construite. Pe 
urmă : modernizarea magazinelor, organizarea 
expozițiilor, reamplasarea depozitelor...

Ne-am grăbit spre ieșire. Nu e frumos să ții 
prea mult de vorbă un om atit de ocupat. Cînd 
am trecut prin fața „aprovizionării", discuția 
telefonică era pe sfirșite. Omul care adineauri 
ie dădea de ceasul morții revenise la viață :

— Așa. dragă, zice el, așa. Știam eu că pină 
la urmă ne împăcăm I

Costumul „la patru ace“ 
și sudura pe verticală...
...Paraschiv Custura, un tlnâr zvelt cu ochii 

sclipind de Interes și curiozitate, de felul lui 
din comuna Cazasu, mai are puțin și împlineș
te 18 ani. Dar de 8 luni.de cind lucrează ca su
dor In secția construcții metalice a Uzinei de 
utilaj greu „Progresul" Brăila, se socotește deja 
„un om pe picioarele lui". Așa, in treacăt, il 
zglndărim cu o întrebare care-1 Întoarce îna
poi, la data intrării in uzină :

— Mai știi ce-al făcut cu primul salariu 7 
ZImbește :
— Am luat plicul și m-am dus glonț cu el a- 

casă. Ba, să nu mint, am făcut un ocol și pe 
la „Alimentara" să iau ceva ca să cinstim eve
nimentul. Știți, frate-meu e strungar la șantie
rul naval. Parcă se bucura mai tare ca mine. 
Dar încolo, nu m-am atins de plifc...

— Pe urmă ?
— El, a doua zi ne-am dus să-ml comand un 

costum. La un centru de comandă, ca să-ml vină 
„turnat" Verde cu dungi.

— Ce-țl mal place în afară de meserie 7
— Multe. Mă interesează viața politică, să 

aflu ce fac oamenii din alte locuri ale țării... 
Iar așa, mai particular, muzica ușoară. De 
exemplu. „Noapte de catifea**.

— Ce planuri ai 7 ,
— Să mai Iau o categorie. M-a ambiționat 

meșterul la sudură pe verticală. Și să dau exa
men la seral...

...Paraschiv Custura, un tînăr ca atîțla alții, 
proaspăt intrat In marea școală a muncii. U- 
nul din cei aproape 900 de tineri angajați în 
ultimele 12 luni in uzina brăileană ; unul din 
cei peste 4 200 de tineri care au gustat, in ace
eași perioadă, satisfacțiile primului salariu. Li 
scara Întregii țări, unul din cei peste 100 000 de 
tineri absolvenți ai învățămintului profesional 
(ca să ne referim numai la această categorie, 
fără a mal socoti si pe cel din liceele Industri
ale. școli postliceale șl învățămlntul superior 
etc), care s-au „încadrat".

Altminteri, un tlnâr ca oricare altul. îl plac 
sudura, costumele in dungi făcute „pe coman
dă*' și... „Noapte de catifea**...

Amintirile unui tînăr
medic de țară

Satul Lăpugiu de Jos din Munții Apuseni. în 
vara anului trecut relatam de aici despre con
strucția unui nou dispensar medical. Discutăm 
cu tinărul doctor Horst Rofschlnp — unul din 
cei peste 730 medici care veghează acum la să
nătatea populației din județul Hunedoara. Me
dicul intră in citeva detalii :

— Avem acum un local sănătos, luminos, cu 
două cabinete de consultații — unul pentru 
adulți. celălalt pentru copii — săli de trata
mente. de așteptare, aparatură corespunzătoare 
cerințelor.

— Cazuri dificile ?
— Multe. îmi amintesc de bătrina Eva Pădu- 

rcan. m virstă de 75 de am. din satul Lăpugiu. 
d- Sus. A venit la noi cu o hernie încarcerată. 
Caz de urgență ! Orice oră de intirziere ar ti 
fast fatală. I-am dat primul ajutor — destul de 
pretențios — și am trimis-o imediat cu salva
rea la spitalul din Ilia, unde a fost supusă unei 
intervenții chirurgicale. Acum bătrina iși vede 
de treburi acasă, iar familia nu mai contenește 
cu mulțumirile. Ciți oameni mureau înainte 
vreme cu zile !

In trecut, și în această parte a țării asistența 
medicală era aproape inexistentă. Acum dispen
sarul, policlinica, spitalul sint prezențe obișnuite 
In comunele județului. Un medic revine la 699 
locuitori față de circa 3 000 locuitori In 1947. 
numărul spitalelor s-a dublat, iar capacitatea 
lor a crescut de 4 ori. Numai în anul precedent 
6-au cheltuit pentru sănătatea populației din 
județ peste 200 milioane de lei, iar in anul 1973 
aceste fonduri sint mai mari cu 10—12 la sută...

Interviu cu Gigei
din Mănăștur

— Pe mine mă cheamă Semenescu Gheorghe 
fi Îmi zice-Gigei. Am un frățior mai mic care 
este la grădiniță. Eu sint in clasa I, am 7 ani 
și am mai mulți de 10 decit de 9.

— La ce școală înveți ?
— Școala mea este mare șl frumoasă șl știu 

să mă duc singur la școală, că este imediat după 
blocul care se vede in față. Nici cînd plouă nu 
mi-e frică să mă duc singur că. uite, mi-am scos 
singur doi dinți și nici n-am plins...

...în data de 5 septembrie anul trecut, ziarul 
nostru informa despre apropiata dare in fplo- 
sință a primei școli generale din noul cartier 
Mănăștur al municipiului Cluj. Pe 15 septembrie, 
în prima zi de școală, 502 dintre cel mai tineri 
locuitori ai celor peste 1 000 de-apartamente nou 
construite in acest cartier au pășit pragul noii 
școli. Printre ei, și cei 92 de boboci dintr-a I. 
Li s-au rezervat trei.din cele 24 de săli de clasă 
luminoase și spațioase care încă mai miroseau 
a vopsea și a zugrăveală proaspătă : două clase 
cu limba de predare română și una — maghiară. 
Răsfoim cataloagele celor mat mici școlari : 
după două trimestre, media notelor saltă peste 
8, deși media de... virstă este de numai... 7 ani.

Dar să revenim la discuția cu Gigei, micul 
nostru ghid, unul dintre cei 92 de elevi din
tr-a I j

— Stal demult In Mănăștur 7
— Nu. Numa* anul trecut am venit din cartie

rul Gheorghieni. Mămica mea lucrează la trustul 
de construcții și tăticu* la C.F.R. Șl am primit un 
apartament mai mare. Că dincolo nu aveam de
cit o cameră. Nene, ’mata nu locuiești In cartier? 
Nu ?

Trage cu ochiul către colțul blocului In care 
locuiește, apoi, zlmbind :

— Gata, mă duc. Știi, tymicu’ ml-a zis să nu 
întru in vorbă cu oameni pa care nu-i cunosc. 
La revedere.

— La revedere, șl mult succea In noul tri
mestru I

Nc-a mai făcut un semn cu mina. I-am răs
puns, gindindu-ne la numărul mare de Nicușori 
șl Ilenuțe do virstă Iul, care ne-ar fi putut vorbi 
la fel ca Gigei din Mănăștur.

Ilustrate pe adresa C.A.P.
„Vd transmit multă sănătate din Călimă- 

nești. Stafiunea e minunată. Nici nu mă aș
teptam să fim primiți atit de bine. Cum am 
petrecut, o să vă povestesc in amănunt la 
întoarcere".

Am reprodus aceste rindur! de pe o Ilustrată 
trimisă acasă de cooperatoarea Elena Borez din 
comuna Hemeiuș, județul Bacău.

Ia(ă-ne, acum, ascultind-o pe Elena Borez de- 
pănindu-și impresiile :

— Sufăr de reumatism. Altădată, noi, țăranii, 
ne oblojeam boala asta doar cu gaz. Leacul 
ăsta-1 aveam la indemină și nici nu știam al
tul 1 Dar iată că trăirăm și ziua cind sinlcm 
trimiși la băl. Erau acolo țărani de peste tot, 
cu sutele. Cei din stațiune ne-au primit bine, 
B-au străduit să ne simțim cit mai bine. Șl ne-am 
simțit Eu cum am ajuns, m-au și consultat mai 
mulți doctori și mi-au spus ce tratament să iac. 
La fel s-a întimplat cu toți care erau veniți la 
tratament. Apăi doctorii se țineau de capul nos
tru să ne ținem de cele spuse de ei că tot spre 
binele nostru era. Mai în toate zilele am avut 
filme ori serbări, ascultam muzică. Ce mai, nu 
ml s-a urit nici de tel. Am avut parte de min- 
care bună șl-am stat intr-o vilă. „Oltul** ii zicea. 
Frumoasă casă. D-apoi înăuntru ? ! Covoare, stu
diouri, mobilă frumoasă, apă caldă. Stăteam in
tr-o cameră cu Tatiana lui nea Vasile Alistar. 
Am trimis vederi acasă, lui Marioara Slnculescu, 
o prietenă de-a mea, și la inginerul șef de la 
noi de la C.A.P. Tatiana a scris vreo 20 de ve
deri. Să știe tot satu’ cum e în stațiune.

...A făcut bine Tatiana. Dar pentru „ce! de 
acasă** stațiunile de odihnă nu mai sint demult 
o noutate. Anul trecut au fost trimiși la tra
tament In diferite stațiuni balneo-climaterice 
peste 50 000 de țărani cooperatori, iar anul a- 
cesta vor merge la mare sau la munte aproape 
52 000. Dacă toți vor trimite vederi ca Tatiana !...

Ea —18, el — 24...
— Să fie într-un ceas bun I
— Fericire !
— Casă de piatră I
— Să faceți copii, că altfel casa vă e ca șl 

pustie...
Urările de fericire și sfaturile prietenești curg 

din toate părțile.
Ne aflăm in salonul de oficiere a căsătoriilor 

din Sibiu. în perioada mai *72 — aprilie *73, 
aici s-au întemeiat 1 426 de familii. Acum a ve
nit rindul tinerilor Maria Goțea, muncitoare la 
„Drapelul roșu**, și Vasile Opriș, electrician La 
„Steaua roșie**. Ea are 18 ani, el 24...

— Tu, fătucă dragă, să știi că nevasta tre
buie să-și asculte bărbatul, glumește mirele.

— Legea zice că și bărbatul trebuie să-și as
culte nevasta.

— Ați văz’t?! a șl început cu egalitatea — 
zice mirele prietenilor din preajmă.

Hohote de vis. Buna dispoziție domnește peste 
tot. Ne apropiem de noua familie, îi urăm fe
ricire si ne interesăm de proiecte.

— Un fecior — spune cineva — nu știm dacă 
mirele sau unu] dintre socri.

Sintem invitați Ja un pahar de „glnars" în 
casa lor. Ne scuzăm, cu regret Eram călători 
și călătorului...

Părinți îcriciți
și un portar păcălit

Luni, 23 aprilie a.c. Zi obișnuită dintr-o săp- 
tămină obișnuită de lucru.

— Numa* o țîrică, tovarășe dragă...
— Ieri a fost zl de vizită. Azi nu e. Așa 

scrie in instrucțiuni.
— Nu-ți spusei că Ieri nu putui să vin 7 

Acuma jasă-mă ! Mi-a născut nevasta, n-are 
copilul nume.

Depășim scena dialogului de mal sus șl in
trăm la camera de gardă a noului spital și noii 
maternități din Rimnicu-Vilcea.

De la dr. Mihai Bălăcescu. aflăm că noua 
maternitate — dată in folosință la data de 23 
iunie 1972 — este înzestrată cu cele mai mo
derne aparate medicale și are o capacitate a- 
preciabilă : 140 paturi de obstetrică și gineco
logie, 64 de paturi pentru noii născuți. Secția 
maternitate e Încadrată cu 11 medici.

— Cine a fost... primul născut 7
— O fetiță, Doina Iliescu. Data 1 iulie 1972.

— Dar cel mai „tînăr" 7
— Are „vlrsta" de o oră, este cel dc-al 1994- 

lca nou născut dar In ce privește numele, încă 
nu vă putem spune decît că va purta tot un 
nume de fată. Mama el, Genoveva Manea, ope
rator chimist la Combinatul chimic Rm. Vilcea, 
a fost luată prin surprindere. Se gindise doar 
la un nume de băiat. Acum, obligatoriu trebuie 
să se consulte cu soțul, tehnician la Termo
centrala Govora. El încă nici n-a aflat vestea.

...în hol îl lntilnim pe tinărul de la poartă. 
Pînă la urmă tot l-a păcălit pe portar I Acum 
are o discuție aprinsă cu soția asupra numelui 
copilului lor, născut in urmă cu trei zile. Tatăl — 
Mihai Dumitrescu, din comuna Stoieneștl — 
vrea să-i zică Constantin. Cristina, soția sa, e 
de părere să-i pună numele Cătălin. Pină Ia 
urmă au căzut de acord să-i pună ambele nume. 
Păi, ce credeați că e așa de ușor să alegi un 
nume?! Dorințe? Să fie copilul sănătos și...

— O fetiță, spune hotărît tatăl.
— Să mai vedem — e de părere soția.

Oaspeți 
la „Hotelul burlacilor”
— Da, chiar așa s-a nimerit i tocmai In ziua 

cind am terminat eu cursul de calificare, s-a 
dat In folosință șl acest bloc unde locuim, după 
cum vedeți, cite doi In cameră. Ca la „împăra
tul romanilor**.

— Chiar ca la împărat?
— Vorbeam de hotelul clasa întll, de alei, din 

Sibiu, care poartă acest nume.
— Condiții 7...
— ...Apă caldă, baie, lenjerie, curățenie. Toa

te pentru o chirie de 125 lei pe lună. Pur ș! 
simplu ml s-a luat o piatră de pe inimă. Locu
iam tocmai la Cisnădie. Navetă, oboseală, întîr- 
zierl de la serviciu... Gazde „pretențioase"...

Discuția reprodusă a avut loc Intre subsem- 
nații și Lucian Bucner de la Întreprinderea 
„Balanța". Blocul despre care ne-a vorbit e de 
fapt primul „hotel al burlacilor**, din cele 15 
cămine muncitorești care se construiesc în a- 
cest an pe lingă diferite uzine din județul Si— 
blu, așa cum se anunța printr-o notă apărută 
in ziarul nostru din 23 ianuarie a.c. Pornind 
pe urmele acele! informații, am mal aflat că 
s-a dat în folosință și unul dintre cele două 
cămine prevăzute la Uzina textilă Cisnădie, iar 
alte trei — cele de la „Record“-Sibiu, de la 
Șantierul de construcții industriale din Sibiu 
și de la Uzina mecanică Mirșa — se află in
tr-un stadiu avansat de construcție. Tot pentru 
a se asigura tinerilor muncitori condiții mai 
bune de viață, în anul 1974 vor fi construite 
alte 11 cămine muncitorești, cu 2 340 de locuri 
— pe lingă întreprinderile „Emailul Roșu" și 
„Vitrometan“-Mediaș, Fabrica de piele și în
călțăminte Agnita și „Libertatea" Sibiu.

Ce oameni! Pot trăi 
și fără... aer poluat

...Str. Mureșului, blocul 1, etajul I, aparta
mentul 3... La început, poștașul s-a uitat, el 
însuși, mirat la primele scrisori sosite pe o ase
menea adresă. Știa el despre ce-i vorba, dar 
era, oricum, un lucru nou : destinatarii scriso
rilor cu pricina nu locuiesc nici in „Drumul Ta
berei". nici în „Titan".

„Scinteia", 9 ianuarie 1973. O știre consem
nează succint : „în județul Alba a început con
strucția primelor blocuri de locuințe pentru ca
drele de specialitate din comune". Cu citeva 
săptămini in urmă, primul bloc de acest fel a 
și fost dat in folosință In comuna Unirea. Pri
lej de vizită In casă nouă. La etajul I, sunăm 
la intimplare la ușa apartamentului cu numă
rul 3. Amabile, gazdele — medicul loan Gardus 
și soția sa, învățătoarea Suzana Gardus — ne 
poftesc inăimtru .încăperile — 2 camere, bucă
tărie, baie, cămară, hol — mai păstrează Încă 
mirosul de zidărie proaspătă.

— Cum vă simțiți in casă nouă 7
— Bine ! — răspunde doctorul. Nu lipsește 

nimic din tot ce înseamnă confort : Încălzire 
centrală, gaze la bucătărie, apă rece și caldă...

— Și încă un motiv in plus să mă bucur, 
remarcă gospodina. Am ciștigat timp. Cu apă 
caldă la robinet, spălatul rufelor cu mașina e 
nimica toată.

— Și cum, puteți trăi și fără poluare ? Încer
căm noi o glumă.

Zimbesc :
— Poftiți în balcon și priviți panorama Văii 

Mureșului. Aer ca la munte. Dincoace, la doi 
pași, dispensarul, poșta, magazinul universal, 
totul la indemină.

— Cine sint vecinii 7
— Un inginer mecanic, doi profesori, o asis

tentă medicală, o funcționară...
Aveau dreptate gazdele : între confortul de 

aici și cel oferit de locuințele din marile orașe, 
nici o deosebire. Omițind, desigur, aerul „ca la 
munte", fără fum și gaze de la țevile de eșa
pament...

Se schimbă decorul „vieții la țară...".
Gh. GRAURE 

F Emil MARINACHE
Dinu POPESCU
și corespondenții „Scînteii*
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x Desen de Traian VASA1

Ion BRAD

Cadențe în mai
Cuvînt de toate zilele, Țară, 
Piatră de dacic altar,
Cu tine urcă veacuri și coboară 
Prin trunchiul meu să te găsească iar
Ca seva-n dulce mugurul amar.

în aburul verde mă-nvălui, de grîne, 
Să te respir, să te glndesc,
Scump leagăn al scripturilor române, 
Tu, cel străvechi, tu, cel mai tineresc, 
In care osemintele-nfloresc.

De mii de ani stăm ochi tn ochi. De unde 
Ți-aduni în ei un foc mistuitor ?
Tn pietre de te caut, îmi răspunde 
Un glas ca de copil din viitor 
De care sufletului meu i-e dor.

Sint eu acela ? Prea ar fi departe I 
Sau prea aproape ? Nu mă căuta.
Ca bunii mei dinții, eu rid de moarte, 
Cînd știu să mor In nemurirea ta 
Crescind in rîu, In spic, în rîndunea.

Curg fulgere și flori de primăvară 
Pe fruntea ta de stele, de pămint, 
Cuvînt rotund ca inimile, Țară, 
Străvechi altar, măi mult decît cuvînt, 
Chiar inimile noastre milenii propulsînd.

Grigore HAGIU

Ceas clar
Un steag de-oș fi, o floare, o vie-mprospătare 
în ziua printre zile știută-a fi de pref, 
cînd roșul cel mai roșu trăiește-n calendare 
unirea proletară, nestinsu-i crez măreț.

Neocolind vigoarea festivelor cuvinte 
să le-ascultăm de-aproape mirajul lor sonor, 
cuprinde-te, tu, inimă, bătînd fierbinte, 
de simplitatea sacră, fidelă tuturor.

Ce-ar fi această nouă, superbă înflorire, 
lipsită de iubirea de vatră, de pămînt ? 
Aici sîntem, rămînem, destdinicind tn fire 
mai marea limpezime a unicului gînd.

îngemănați spre-adîncul minunii vast rîvnite, 
nici-un efort nu piere, durînd la temelii; 
rezervele de suflet, mereu reînnoite 
neobosit spun Țării: Încrede-Te și Fii I

Și dacă spornic timpul în ceasuri clare-ți bate 
și cumpenele clipei le-nalți în loc să scazi, 
o, Patrie, prin tine se-nsuflețește-n toate 
mai dreapta așezare a-ntregii lumi de azi.

k___________________________ /

luni.de
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AVANPOST 
ÎN CINCINAL

în orice bătăile — Iar cincinalul este o adevărată bătăile — cu timpul, cu 
antomulțumirca, cu noi înșine — există posturi avansate, locuri unde se între- 
răresc și se decid marile izbînzl ale muncii. Acolo, în primele rînduri, se aflâ în
totdeauna cei mal buni, cei mai cutezători. Unii spun despre acești luptători : 
,rmaril anonimi". în realitate ei sînt cei mai cunoscufi fiindcă în chipul, în lap
tele lor se oglindește pe de-a-ntregul tara. în realitate, exemplul lor comu
nist însuflețește, personalitatea lor creatoare transformă colectivele, antre
nează pe cei din fur, îi formează în spiritul revoluționar, de înaltă exigență șl 
dăruire socială pe carc-1 iradiază partidul. Pretutindeni și în primul rînd în 
activitatea productivă, acolo unde se hotărăște progresul multilateral al țării.

Lor, acestor oameni și acestor colective. Ie aduce astăzi prinos dc mulțu
mire întreaga națiune socialistă. Iar coloanei de ziar nu-i rămîne decît regretul 
de a nu putea ii, în această zi festivă, un ,,tablou de onoare" cuprinzător pe 
măsura miilor de avanposturi ale bătăliei pentru cincinalul înainte de termen.

Calendare de... 
economisit timpul

— Ce zi e astăzi ?
Pentru oricine întrebarea pare puerilă. Cine nu 

ftie că astăzi e Intiiul de Mai, marea sărbătoare 
internațională a celor ce muncesc ? Zi scrisă cu 
roșu în toate calendarele și agendele. Notată dis
tinct în însemnările fiecăruia dintre noi. Și totuși...

...Există și un calendar aparte. El iși schimbă zi
lele independent de rotația pământului. Filele sale

sînt smulsa mult mai grăbit, mult mai energic, adu- 
cind in prezent date la care, în mod „tradițional", 
ar trebui să ajungem peste săptămini și luni. Un 
calendar aparte. Al colectivelor harnice și iscusite 
care-și potrivesc timpul nu după obișnuitul ornic, 
ci după ritmurile insuflețitoare ale cincinalului.

Dar, să răsfoim citeva asemenea calendare :

O LA LEȘ U-URS ULUI te afli 
în plină vară. Da, nimic nefiresc ! 
Ortacii moldoveni au intrat in lu
na august. Moment cronologic a- 
testat de evidențele economico-fi- 
nanciare. In doi ani și patru luni, 
cit a trecut de la începutul cinci
nalului, aici s-au realizat supli
mentar importante cantități de ba- 
rită, zinc, plumb. Valoric, produc
ția peste plan depășește 60 mili
oane de lei. Angajamentul mineri
lor — cincinalul înainte de termen 
— devine o certitudine. Ciștigul 
cert de pini acum este dc 3 luni.

• Dacă bătrinul Cronos ar ține
pasul cu acești ambițioși oameni 
de la UZINA METALURGICĂ DE 
METALE NEFEROASE DIN COP- 
ȘA MICA, acum n-am mai aștep
ta să înflorească salcimii, ci. mai 
degTabă. să se coacă piersicile. Ce
le două luni și jumătate ciștigato 
pină astăzi pe calendarul cincina
lului sint deosebit de consistente. 
Ele au adus economiei, in avans, o 
producție-marfă de aproape 200 
de milioane lei, concretizată In im
portante produse chimice șl meta
lurgice. - ,'

• La începutul cincinalului, un 
economist de la ÎNTREPRINDE
REA DE PODURI METALICE ȘI 
PREFABRICATE DIN BETON — 
PITEȘTI a făcut un calcul simplu: 
fiecare zi câștigată Înseamnă un 
plus de producție de un milion de 
JeL Deci : ziua și milionul ! Cal
culul. devenit îndemn, totalizează 
acum. 1 Mai 1973. o diferență ca
lendaristică de 80 de zile. Deci 80 
de milioane de lei 1

• La UZINA DE MAȘINI ELEC
TRICE DIN BUCUREȘTI, anul e-

conomic 1971 s-a Încheiat înainte de 
15 decembrie : 1972, la fel ; trimes
trul II al anului 1973 a început 
Încă de la data de 25 martie. A- 
dunați ..cozile" acestor perioade șl 
veți obține circa 40 de zile ciștiga
te suplimentar, ceea ce reprezintă 
700 bucăți de motoare electrice. 250 
de convertizoare de sudură etc.

e Bilanțul la fabrica „TRICO- 
TEX" DIN SATU-MARE arată că. 
de fapt, acest harnic colectiv se 
află, nici mai mult nici mai puțin, 
decît la începutul trimestrului IV 
din acest an. Cele un milion de 
tricotaje realizate peste plan, de la 
Începutul cincinalului pînă In pre
zent, dau măsura materială exactă 
a succesului.

O CU UN AN A FOST REDUSĂ 
DURATA DE EXECUȚIE A 8 
OBIECTIVE ECONOMICE BUCU- 
REȘTENE. Numai pe această cale 
6e va realiza suplimentar — in 
actualul cincinal — o producție in 
valoare de 8 miliarde lei. adică tot 
a'ît cit ar produce timp de un an 
12 Întreprinderi de talia uzinei de 
pompe din Capitală.

• Oxigenul este Indispensabil mi 
numai pentru viața omului, cl șl 
pentru industrie. Ptelarii se stră
duiesc să realizeze cincinalul înain
te de termen ; constructorii de ma
șini la fel. ca și lucrătorii de pe 
șantiere. Dar toți, absolut toți, au 
nevoie vitală de oxigen industrial. 
Un S.O.S. recepționat de către co
lectivul secției de imbuteliere a 
oxigenului de pe platforma side
rurgică gălățcană, care livrează 
beneficiarilor oxigen in contul lunii 
iulie. Numai in acest an s-au pro

dus suplimentar 140 000 mo de 
oxigen industrial.

• întrebat unde se situează in 
timp uzina „LAMINORUL" DIN 
BRĂILA, un muncitor a răspuns : 
„Judecind după calendarul uzinei, 
ar fi trebuit ca de miine să plec 
în concediu pe litoral. Sintem cu 
trei luni in avans, adică la 1 au
gust. Trei luni in care am produs 
— numai in contul angajamente
lor — circa 50 000 tone laminate".

o Colectivul uzinei „ELECTRO
MOTOR" DIN TIMIȘOARA ar fi 
trebuit să sărbătorească 1 Mai 1973 
In urmă cu 10 zile : dată corespun
zătoare îndeplinirii planului pe 
primele patru luni.

• Cind am auzit performanța 
croitorilor de la FABRICA DE 
CONFECȚII DIN TG. SECUIESC 
am crezut că la mijloc este o eroa
re de calcul. La fața locului aveam 
să ne convingem Insă de purul a- 
devăr : aici, calendarul fabricii in
dică ziua de 1 februarie 1974. Deci 
cu 9 (NOUA) luni Înaintea timpu
lui. Rețineți : numai din confecțiile 
realizate peste plan, pină acum, 
poate fi Îmbrăcată populația .unul 
oraș de mărimea Sibiului.

• O zl — un etaj. Un bloc — In 
16 zile. Cotele primilor trei ani ai 
cincinalului vor fi atinse in cursul 
lunii iunie. Intr-o redare plasti
că, aceleași noutăți primite îer! 
pot fi sintetizate astfel : CON
STRUCTORII DE LOCUINȚE DIN 
PIATRA NEAMȚ vor lua startul, 
în cel de-al patrulea an al cinci
nalului încă din luna iunie : deci 
cu 6 luni mal devreme ! Un avans 
care dă tărie de beton hotârîrii de 
a realiza cincinalul în 4 ani.

Foto : 8. Cristian

Fise ale 
și gindirii

hărniciei 
creatoare

Fiecare tona de laminate — cu un con
sum minim de metal ! Inițiativa aparține co
lectivului secției laminor de benzi la cald a Com
binatului siderurgic — Galați.

Idc-ea ei s-a născut pe baza calculului posibilei 
reduceri a normei de consum cu 1.5 kg metal/tonă 
de laminate.

Datează de două luni.
A fost preluată de alte două uzine din com

binat
Va determina o producție suplimentară anuală 

de 140 t. rulouri.
Economiile realizate echivalează cu tabla nece- 

gară producerii unui cargou de 2 250 tdw sau & 
150 000 de frigidere.

Productivitate orara maxima, cu chel
tuieli minime ! Inițiativa aparține cimentiștilor 
din secția mori a fabricii din Bicaz.

Ideea ei s-a născut odată cu certitudinea că 
randamentul orar al fiecărei mori poate spori cu 
0,3—0.5 tone față de proiect

Datează de zece luni.
A fost preluată de întreaga fabrică, apoi de 

unitățile similare din Fieni și Turda.
Pină acum — numai la Bicaz — inițiativa a 

condus la economii de combustibil, energie elec
trică. piese de schimb ș. a. in valoare de un mi
lion de lei și, ceea ce este și mai important, la 
o producție peste plan de 23 200 tone de ciment...

...Echivalent cu necesarul pentru 1 540 aparta
mente. Cit noul cartier Dârmănești din Piatra 
Neamț.

Reducerea efortului valutar — norma 
a conduitei noastre profesionale. Această 
preocupare este proprie fiecărui muncitor al co
lectivului uzinei de utilaje și piese de schimb 
pentru construcții din București.

Cu nouă luni in urmă, s-a elaborat In acest 
gcOp — un adevărat plan strategic de asimilare a 
produselor noi și de extindere a acțiunii de auto-

Pină' acum, U.U.P.S.C.B. a economisit 73 mili
oane iei valută.

Datează de un an.
Metoda a fost preluată de toate fabricile combi

natului și se preconizează extinderea ei in toate în
treprinderile Centralei industriale de Îngrășăminte 
chimice — Craiova.

Pină acum producția de Îngrășăminte azotoase 
obținută prin scurtarea duratei de staționare a in
stalațiilor echivalează cu un spor de cereale cit 
pentru piinea pe 6 luni a locuitorilor Craiovei.

pe sâptâmînâ cu elec-
Inițiativa aparține sudorl- 

din Drobcta Tu rnu-Severin, 
din jocul cu cifrele al unul 
comparații. El stabilise că, 

economisiți spontan, la 
. ar putea fi sudat un
înconjoare Bucureștiul. Adică

Să lucram o zi 
trozi economisiți I 
lor Șantierului naval

Ideea ei s-a născut 
amator de statistici și 
folosindu-se electrozii 
șantier, timp de un an, 
cordon care să 
36 km de sudură.

Datează de zece luni.
A fost preluată de muncitorii uzinei de vagoane 

din localitate și de cei de la întreprinderea de 
reparații nave fluviale — Orșova.

Pină acum, numai constructorii dc nave severi
neni au economisit 700 kg electrozi.

Echivalează cu necesarul pentru construcția unui 
vas fluvial de 500 mc și a unul doc de 100 de 
tone.

12 zile din an — trenuri remorcate cu 
combustibil economisit l Inițiativa aparține 
feroviarilor din Ploiești.

Datează de trei luni.
A fost preluată și de mecanicii de locomotivă al 

Complexului C.F.R.-Buzău. . .
încă de la jumătatea lunii aprilie ei iși îndepli

niseră angajamentele asumate m cinstea zilei de 
1 Mai și. in continuare, și-au propus să remorcheze 
in'fiecare zi cel puțin cite un tren, in aceleași con
diții. La Buzău, economia realizată poate asigura 
mișcarea trenurilor din zonă timp de 6 zile.

Graficul FOSREG — «“ exPlicil: 
graficul de fundamentare și organizare științifică a 
reparațiilor genera.e. este una dintre masurile luate 
de colectivul fabricii de amoniac a Combinatului 
chimic din Craiova pentru scurtarea termenului de 
reparații.

Tehnologia avansata în slujba moder
nizării I Programul de măsuri tehnice și organi
zatorice. elaborat și aplicat de colectivul secției 
moară a întreprinderii de morărlt și decorticat 
Brăila, s-a născut la aflarea veștii că numai 
două țări din lume obțin 72 kg de făină albă din 
100 kg de griu. , , ,Procedeele tehnice menite să ducă la creșterea 
cantității de făină albă la suta de kg de griu 
se aplică de 45 de zile.

Primele rezultate : „Recordul mondial" a fost 
urcat la 75 kg făină albă. Au fost realizate^eco
nomii la prețul de cost ’ * *
Antecalculate, in cinci . 
însuma 300 milioane de lei, 
albă.

Adică 27 milioane de pilnl 
kilogram. Necesarul pe un 
Brăila.

de 
ani

1,1 milioane de lei. 
aceste economii vor 

sau 19 300 L făină

rumene de cite an 
an al municipiului

Extindeți zonele 
aparține țesătoarelor 

Ideea el s-a născut 
devenite tradițională a 
ceperiL

de servire I inițiativa 
de Ta „Suvelca"-București. 
in climatul unei Întreceri 
măiestriei, hărniciei, pri-

Datează din anul 1972.
Recorduri atinse : 15 țesătoare lucrează la «ta 

15 războaie, 12 — la cite 20 de războaie, tar 
3 țesătoare - la cite 24 de războaie.

Rezultat : 36 de muncitoare antrenate In Iniția
tivă lucrează la G20 de războaie.

Estimarea economică a rezultatelor este difi
cilă. deoarece inițiativa se află in plină extindere. 
Chiar recordurile se cer a fi departajate prin- 
tr-un... baraj. Cert este Insă ciștigul lunar al 
fruntașelor : intre 2 500 șl 3 200 lei.

Săvlneștl. La tablourile de pre
zență din uzină, un număr de 233 
de fișe rămăseseră nepontate. Po

sesorii lor se aflau izolați de ză
pezi prin comune. 238 de operatori 
chimiști, 238 de comuniști care nu

Un „întârziat" incorigibil

(Continuare in pag. a IV-a)

Pînă în clipa da rămas bun...

' > i

Oameni între oameni
PROMOTORI AI NOULUI ÎN MUNCĂ ȘI VIAȚĂ,

EXPONENT! AI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
- Vă prezentăm chipuri și fapte ale unor oameni Intre ' 

oameni. Chipuri de comuniști, fapie de hărnicie, gesturi de 
abnegație, acte de eroism.

Oameni între oameni 1 De sărbătoarea muncii, vă pro-

Au purtat pe brațe... o bală

punem citeva momente de meditație pe marginea unor 
biografii exemplare, ilustrări vii ale adevărului potrivit că
ruia, in societatea noastră, spiritul revoluționar se afirmă 
cel mai pregnant in procesul muncii.

Simbătă, 14 aprilie, ora 7. 
230 de oameni așteaptă in secția 
sculărie a Uzinei de.rulmenți din 
Brașov semnalul de Începere a ce
lei mai spectaculoase întreceri cu 
timpul din cite s-au intilnit aici 
vreodată’: mutarea a 180 dc ma
șini și a unui numeros mobilier 
tehnologio intr-o hală de fabrica
ție nouă. Se află gata pregătite 
și ajutoare — două formații de in
tervenție de la uzina vecină, 
„Tractorul". Din 600 de oameni 
buni, gata să pună umărul lor vi
guros, au fost aleși 230. Numai 230.

Semnalul de Începere a fost dat 
prin întreruperea curentului elec
tric. Oamenii au intrat in acțiune. 
In ciuda frigului și a ploii care 
pătrundea pină la piele, muncito
rii din echipa condusă de Victor 
Ardeleanu — ei au dus greul trans
portării mașinilor de 13.5 tone fie
care — ca și cei din echipele con
duse de Constantin Manea, Ilans 
Scliol, Constantin Gusu, ca să nu 
mai vorbim de cei din echipa lui 
Luca Florea care s-au întrecut pe 
ei, au muncit cu aceeași energie, 
entuziasm și dăruire pină la sfir- 
șit. Nu intimplător, la cererea 
noastră, inginerul Nicolae Oană, 
mecanicul-șef al uzinei, a refuzat să 
ne dea numele unor oameni care

s-au evidențiat Motivul 7 Absolut 
toți au muncit cu aceeași dăruire.

Duminică. 15 aprilie, ora 15. Ul
tima mașină, pe care era arborat 
un drapel, simbol al biruinței, a 
fost introdusă in noua hală.

Luni, 10 aprilie. Secția strungă- 
rie și-a reluat activitatea ca și 
cum nimic nu s-ar fi intimplat. Și 
totuși, ceva era schimbat. Desigur, 
mașinile. Toate, așezate intr-o 
ordine firească, in flux.

— Ce s-a cîștlgat prin această 
acțiune ? l-am întrebat pe ingi- 

Z nerul Petre Racoviță, directorul 
uzinei.

— Enorm. Inchlpuiți-vă, dacă 
am fi încredințat constructorului 
mutarea secției, așa cum era pre
văzut in deviz, această acțiune ar 
fi durat cel puțin trei săptămini. 
Prin mutarea secției, in mai puțin 
de două zile, din care numai o zl 
lucrătoare, cu forțele noastre pro
prii, nu am realizat numai o eco
nomie de circa 700 000 lei, valoa
rea propriu-zisă a mutării, dar 
ne-am menținut decalajul intact 
și deci ritmicitatea.

...40 de ore a durat acțiunea ce
lor 230. 40 de orc fierbinți, eroice, 
încununate cu bucuria reușitei.

au părăsit uzina, constituindu-se 
lntr-un schimb de lucru de 72 de 
ore pentru a suplini absența nedo
rită a tovarășilor lor.

...Exact in acele zile, urma să 
lasă la pensie, după 46 de ani de 
muncă, inginerul Rahmil Căciula- 
ru, șeful secției textile. Iată însă 
că ci cerea, data fiind situația ex
cepțională, o... dispensă de vîrstă. 
„Râmin la post pînă trbee visco
lul .și se întorc oamenii la lucru, 
spunea el. Am participat la bate
rea primului țăruș, am fost păr
taș la elaborarea primelor fire de 
reion din Istoria industriei chimice 
românești ; am condus, ani in șir, 
această secție. Nu am voie- deci. 
In calitate de comunist, ca acest 
„maraton" al muncii să-1 închei 
altfel decît rămînînd la datorie 
pină trece greul".

Tn fața acestor argumente, ofi
cializarea pensionării a fost ami- 
nată. Inginerul Căciularu s-a în

tors în secție. Hotărirea lui nu a 
rămas fără ecou. Așa cum, pe 
parcursul atîtor ani de muncă, e- 
xemplul său s-a implicat pozitiv 
ln destinele multor tineri, azi ope
ratori destoinici, tot așa și acum, 
oamenii uzinei i-au receptat ges
tul, luindu-1 . drept model. Opera
torii loan Mitrea, Nicolae Cojoca- 
ru, Nicolae Manolică, Dumitru 
Nichita sau Alexandru Pricop sint 
numai cițiva dintre cei care, ală
turi de inginerul comunist Rahmil 
Căciularu, au rămas La posturi, ve
ghind instalațiile de relon-cord. 
Pînă cind cei care absentau au 
putut răzbate prin nămeți și au 
venit la uzină.

Abia pe urmă a avut loc des
părțirea. Oamenii au strâns mina 
bătrînului inginer, mulțumlndu-i 
pentru anii de muncă deosebită 
și, mai cu seamă, pentru exem
plul dc dăruire comunistă pe care 
11-1 oferise, zi de zi, an de an, pină 
în clipa de rămas bun.

— Sări I
S-a aruncat ca ars. în cădere a 

mai apucat să împingă cu podul 
palmei pirghia ambreiajulul. Bu
merangul metalic a vîjiit pe dea
supra buldozerului șl s-a înfipt in 
întunericul ripei. Căzut pe spate, 
din cauza șocului, credea că vi
sează.

S-a ridicat șchiopătind și furios.
— Lăsați-mă in pace I Așa nu 

mal termin...
Erau bine intenționați oamenii 

— ar fi vrut să-l ajute. îl preve

neau cu strigăte ori de cite ori 
credeau că pâmintul se va prăbuși 
peste el și peste buldozer.

El însă una știa : că drumul 
ăsta afurisit trebuie degajat. Mal 
încolo, așteptau autotrailerele. O 
coloană de treizeci de mașini ln-

Petre DRAGU, 
Ilîe TĂNĂSACHE 
și corespondenții „Scînteii*
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Zile de muncă
spornica pe ogoare
• DUMINICĂ ȘI LUNI AU FOST ÎNSĂMlNȚATE ZECI DE 

MII DE HECTARE
• NUMEROASE COOPERATIVE AU ÎNCHEIAT, 1N ACESTE 

ZILE, iNSAMlNJĂRILE
botoșani

HotArili să recupereze rămlnerile 
In urmă Ja semănatul porumbului, 
determinate de ploile abundente 
de la începutul săptâmînl! trecute, 
duminică și luni, numeroși țărani 
cooperatori și mecanizatori din 
județul Botoșani au muncit cu 
spor. La cooperativa agricolă Ro
mânești. de pildă. 4 semănători 
SPC 6 au lucrat duminică și luni 
din zori pină-n noapte. Ac!, in 
cursul zilei de marți se va termina 
semănatul porumbului pe întreaga 
suprafața de 650 ha. La Crasna- 
leuca s-a Încheiat semănatul po
rumbului pe 800 ha. iar duminică 
»i luni s-a lucrat la semănatul soi ci 
pe cele 150 ha. Alte cooperative 
agricole, ca cele din Brăiești. Bros- 
câuți și Nlchitenl, raportează că in 
cinstea zilei de 1 Mai au încheiat 
semănatul porumbului, iar altele, 
ca cele din Roma. Miorcanî și V’i- 
șoara, în«âmlnțează ultimele su- 
prafete. Duminică si luni, in Jude
țul Botoșani s-au insămințat cu 
porumb aproape 10 000 ha. ca*-e 
•-au adftugat celor 29400 ha insa- 
tnințate pină simbătâ seara.

Pancîu și Pufeștl. Pentru a se rea
liza viteza zilnică de lucru stabi
lită au fost trimise tractoare, grape 
cu discuri șl semănători din unită
țile amintite In cele din lunca Și
retului și a Rm. Sărat — rămase 
In urmă.

BACĂU
In unitățile in care nu s-a putui 

lucra pină acum din cauza excesu
lui de umiditate au fost concentra
te forțe suplimentare din alte sta
țiuni de mecanizare. Așa, de pildă, 
la Sfiucești, duminică, inceplnd de 
la ora 5 dimineața și pină «-a în
tunecat, 30 de tractoare au lucrat 
la arat, iar luni s-a încheiat a- 
ceastă lucrare pe întreaga suprafață 
de 680 ha. In aceste 2 zile au fost 
insămințate cu porumb mai mult 
de 100 de hectare. în cooperativa 
agricolă vecină — Letea-Vcche, au 
fost insămințate în ultimele zile 500 
ha cu porumb. Marți, 1 Mai, vor fl 
Insămințate ultimele 50 ha. Bilan
țul acestor două zile de muncă : au 
fost semănate cu porumb peste 4 000

Pe

veni, Săbăoanl, Răuceșt! «*. unde 
cultura porumbului ocupă, ln me
die, in fiecare unitate peste 800 ha. 
în scopul grăbirii ritmului lucrări
lor. la indicația biroului comitetului 
județean de partid, au fost aduse in 
brazdă toate cele 220 tractoare ru
tiere. care au fost utilizate îndeosebi 
la pregătitul terenului. Ca urmare, 
viteza zilnică la semănatul porum
bului a fost, ln aceste zile, de peste 
3300 ha. Ieri, 30 aprilie, de exemplu, 
la cooperativa agricolă din Piatra 
Neamț semănătorile au tras ulti
mele brazde pe cele 275 ha destina
te culturii porumbului. Tot ieri a 
încheiat semănatul porumbului și 
cooperativa agricolă din Săvlnești, 
iar la Roznov lucrarea se apropie 
de sfirșit.

HARGHITA

hectare și s-au executat arături 
1 000 ha de teren.

OAMENI INTRE OAMENI
(Urmare din pag. a Ill-a)

cărcate cu lemn pentru fabrica 
din vale. „Pină nu termin, rt-au 
cum sâ treacă". Frică ? Ceva, 
ceva... N-are Insă nici un chef sâ 
1 se întimple vreun rău. (Cind au 
venit oamenii să-1 roage să Ic dea 
o mină de aiutor, să degajeze dru
mul, i-a promis nevestii că se-n- 
toarce curind, că vor prlnzj îm
preună I).

Acum, la raza farurilor, tot îm
pinge în ripă păcătoasele astea de 
tfărimâturi provenite din aluneca
re. Mal are puțin șl gata O opin
tire a lamei șl încă una, șl încă 
una... Gata I Autotrailerele pot 
trece. Să coboare șl el. sâ tragă o 
țigară, să-și mal dezmorțească oa
sele. Să «e ducă acasă, să se 
nâ de cuvJnL E duminică șl 
toți cinci, duminica..

— Bine cg ai scăpat sănătos. 
varășe Cheptene. Dar ce zicea!

dumlnlcă 7 E luni, frate, luni sea
ră 1...

Buldozeristul privește nedume
rit la omul care-l spune că azi e 
luni : solid. înalt, cu pârul ca nea
ua. Nu cumva glumește ? Cum o 
să fie luni seară ?l Asta înseamnă 
că... a Intirziat I

— „Iar ?'* — parcâ-și aude so
tia—

tl- 
el.

to- 
de

★
(S-a petrecut, de curlnd, pe Va

lea DofLănci, ln punctul ___
Hlpa Genei. Buldozeristul 6e nu
mește Nicolae I. Cbcptene șl este 
locuitor nl satului Teșila, Nu-| sa
lariat nici la „drumuri", nici la 
exploatarea forestieră. Lucrează 
pe șantierul barajului de la Pal- 
tinu. A (ost sculat In puterea nop
ții. cind a alunecat terenul. „Dă-ne 
o mină de ajutor, să degajăm dru
mul I". „Vă dau", șl s-a sculat, a 
urcăt pe buldozer și a lucrat pină 
a terminat troaba începută în cru
cea nopții).

numit

„Dar intii 
că «Unio» e

intii va ști 
in Romania"

părea copleșit de emoțiile momen
tului.

Gazda tocmai lșl .Invita oaspeții 
la masă cind, lată, apare IMS-ul 
întreprinderii. Bătrînul violonist 
dă marșul de primire a oaspeților, 
in timp ce din mașină coboară șe
ful de coloană Aurelian Vasilcscu. 
Brusc, cintecul viorii se fringe. 
Șeful de coloană este îmbrăcat 
in... salopetă. In jurul maistrului 
fac cerc 5—6 bărbați. Toți șoferi ai 
Întreprinderii miniere Rovinarl. 
„Băieți, Gllortul amenință să rupă 
podul de la Capul Dealului 1". le 
«pune maistrul.

8 oameni, imbrăcațl frumos, cu 
floare de lămiițâ la rever, pleacă 
de la nuntă cu IMS-ul abia ve
nit Ajunși la garaj, cel opt por
nesc motoarele puternicelor bascu
lante de 12 tone... A început Iar 
6ă plouă. Șoseaua e udă, alune
coasă. între cariera Suseni șt po
dul de la Capul Dealului sint vreo 
75 de km. Gllortul amenința să 
rupă nu numai podul de pe șosea, 
dar și conducta de apă care ali
mentează Combinatul chimic de la 
Craiova.

— De ce a fost nevoie aă adu
cem piatra tocmai de la Suseni ?

Apa Gllortulul era atit de mare 
și de furioasă incit nu mai putea 
fi stăvilită declt cu blocuri de pia
tră de cite 4—5 tone unul. Iar așa 
ceva nu găseam declt la cariera 
Suseni, ne răspunde șoferul Vasilc 
Crcțan, unul din cel 20 de oameni 
care, timp de 36 dc ore. au condus 
fără întrerupere. îmbrăcat! 
de sărbătoare.

— Soțiile ce v-au zis că 
cat de la nuntă 7

— Ce să zică I Dacă era 
țață de ape casa noastră 
patru copil 
singuri ?

Am pus această întrebare și Iul 
îon Mlroiu, Vaslle Bobel, Constan
tin Ungurcanu, Petre Stolan, Gri- 
irore Crolcu, Dumitru lovlțoiu, 
tuturor ..nuntașilor" care au „pe
trecut." la volanul mașinilor lor 
zeci de ore de maximă încordare, 
lntr-0 altfel de horă declt cea a 
miresei, 
fel. La 
firești.

in haine

ați ple-

amenln- 
— am 

ne puteam apăra

Răspunsurile ? Toate la 
tel de simple, la fel de

Munca spornică desfășurată 
mirucă și luni de numeroși țărani 
cooperatori și mecanizatori din ju
dețul Timiș a dus la încheierea se
mănatului porumbului in alte 45 
de Cooperative agricole, printre care 
te numără cele din Hitiaș, Boldur, 
Paniova, Murani. Buziaș și Uivar. 
In aceste două zile au fost insămin
țate cu porumb aproape 12 000 ha, 
suprafața totală ajungind la 59 000 
ha, ceea ce reprezintă 63 la sută 
din plan. Aplicindu-se indicația bi
roului comitetului județean de par
tid. tractoarele și mașinile de se
mănat din unitățile care au termi
nat insămlnțările sint deplasate o- 
perativ in cooperativele agricole 
care nu au încheiat încă această 
lucrare.

du-

In zilele de duminică șl luni, 
ogoarele județului Neamț numeroa
se forțe mecanice și umane au fost 
concentrate la semănatul porumbu
lui. In mod deosebit poate fi men
ționată prezența masivă In cimp a 
mecanizatorilor care servesc coope
rativele agricole din Făurei, Moldo-

pe

Duminică, pe ogoarele Județului 
Harghita au participat la diferite 
lucrări aproape 15 000 de cooperatori, 
mecanizatori și alți muncitori agri
coli. Cele peste 1 000 de tractoare 
au executat aproape 1 000 hectare 
arături și s-au insămințat 960 hec
tare. A continuat, de asemenea, 
plantatul cartofilor, atlngindu-se o 
viteză de peste 600 hectare pe zi. 
Unele unități cooperatiste ca Săcel, 
Odorheiul Secuiesc, Avrănești, Dea
lul și altele au terminat plantatul 
sau au lucrat pe ultimele suprafețe 
planificate. Pe măsura terminării 
lucrărilor, mașinile și .tractoarele 
din această zonă au fost redistri
buite. Au fost dirijate 26 de trac
toare la Mihăilenl, Cosmeni, Tuș- 
nad. Plăieșii de Jos și Toplița Mu
reș. Plantatul a continuat cu toate 
forțele șl in zonele Tușnad și 
Gheorghieni.

Constantin Tașnadi, secretarul 
comitetului de partid din secția 
transportoare și utilaj tehnologic a 
uzinei ,,Unio”-Satu-Mare. *1 rea
mintește lu| Bandi-baci (pe nume
le său întreg Vereș Andras), șef 
de echipă, o Intimplare din bătălia 
pentru plan, cind Band! și ortacii 
săi lucraseră o noapte întreagă 
pentru a descărca și amplasa niș
te motoare așteptate cu nerăbda
re. Secretarul folosește cuvlntul 
sacrificiu, dar șeful de echipă nu 
este de acord i

— De ce sacrificiu ? Fiind vorba 
de o chestiune de interes general, 
avem de-a face pur și simplu cu 
o datorie.

Discutăm șj despre alte datorii i
— Știm, Bandi-baci. că echipei 

dv. i s-a încredințat, spre realiza
re, cel mal frumos și perfecționat 
transportor, expediat de curind la 
Paris pentru o expoziție interna
țională Ați pus mult suflet, 
vorba de marca uzinei.

— Nu numai de marca 
nei — răspunde șeful de 
chipă — cl de prestigiul Industriei 
noastre, al țării. Că acolo, la 
Paris, cine l-o privi va ști intii 
și-ntii că „Unio“ e in România. 
Este vorba, deci, de prestigiul pa-

Era

uzi- 
e-

trie! noastre șl nu ne poate fi Indi
ferent cum o reprezentăm, cum o 
cinstim.

...Denumirea de „familie’’, dată 
echipei de către șeful ei, se potri
vește exact. Iată-I pe lăcătușul Vâri 
Istvan, lucrind alături de mai ti- 
nărul său coleg luliu Banea, că- 
ruia-i transmite cu dragă inimă și 
tainele desenului tehnic... Iată-i pe 
Vitez Francisc, Vaier Simlon, Boilor 
Laszlo și Octavian Chișu pregătind 
pereții unui nou agregat, spre a În
lesni munca sudorilor din echipa 
lui Marton Ludovic... Români și 
maghiari, lucrind alături cot la cot, 
frățește, cu dăruire. Intr-adevăr 
ca intr-o familie.

— Toți mi-s la fel de dragi, ne 
mărturisește Bandi-baci ; dar unul 
parcă mai mult decit toți : Vasilică 
Crîșan. Acum își face stagiul mili
tar. E un lăcătuș prima... Deunăzi 
a venit in permisie și ne-a vizitat 
la uzină. „Ai locul păstrat, în hală, 
Vasilică" — i-am spus cu toții in
tr-un gind.

Privind lumina vie șl caldă care 
se aprinde in ochii șefului de echi
pă cind rostește aceste cuvinte, in- 

‘țelegi direct, omenește, cit valo
rează „familia" lui Vereș Andras...

„Dacă elevii mei 
muncitori, ingineri,

că am clădit o

0 mamă cu... 45000 de copii

au ajuns 
inseamnă

uzină..."

După o întrerupere de 5.zile, de
terminată de ploi, lucrările de pre
gătire a terenului și insămințare a 
porumbului 8’4 fo^t r^ate în toate

Vr
cea. La chemarea organizațiilor de 
partid, peste 2 500 de mecanizatori, 
mii de cooperatori și lucrători din 
I.A.S. au lucrat din plin duminică 
și luni pentru a grăbi semănatul. 
Duminică au fost semănate ultimele 
hectare cu porumb la cooperativele 
agricole Cimpineanca. Făurei. Odo- 
bești. Mărășești, iar luni la cele din 
Movilița. Slobozia Bradului. Fitio- 
nești, Gugești, precum și ln între
prinderile agricole de 6tat Cotești.

Mecanizatorii, coo
peratorii și specialiștii 
din județul Constanța 
au folosit la maximum 
capacitatea tractoare
lor și mașinilor și au 
organizat temeinic 
munca pentru a înca
dra semănatul in tim
pul optim șj a pune 
astfel o temelie puter
nică recoltei din acest 
an. Ca urmare, în uni
tățile agricole de stat 
și cooperatiste din ju
deț s-a terminat ieri, 
in pragul zilei de 
l Mai. insămințatul 
intregii suprafețe de 
101 000 ha prevăzute a 
se cultiva cu porumb.

ȘI lucrătorii ogoare
lor iudetului Tul cea 
au depus eforturi sus
ținute. in această pri
măvară. pentru a In- 
săminta la vreme toa
te suprafețele. Dumi
nică.’ de exemplu, pe 
ogoarele iudetului 
Tulcea s-a lucrat in
tens și cu spor. Astfel, 
a fost Insămintată în
treaga suprafață pla
nificată cu porumb, cu 
excepția unor tere
nuri din Lunca și 
Delta Dunării, acope
rite încă cu apă si 
care vor fi semănate 
imediat ce terenul va 
permite.

Ca urmare a mun
cii susținute, desfășu
rată uneori zi și 
noapte, mecanizatorii, 
cooperatorii • si ceilalți 

xlucrători din agricul
tura județului Galați 
au încheiat însămința- 
rea DOrumbului pe in
treaga suprafață. Pină 
luni seara au fost in- 
sămințate Dește 80 000 
de hectare, exceptind 
unele suprafețe care 
au încă exces de umi
ditate. Aceste terenuri, 
unde se execută lu
crări de desecare, vor 
fi insămințate pe mă
sură ce se vor zvînta.

Cel mai bun ghid pentru a da de 
urmele acestui neobosit medic a 
fost... Salvarea.

După un tur de forță, pe sub zi
durile cetății Neamțului, mașina, 
deasupra căreia pilpiie semaforul 
verde, oprește in dreptul noii clă
diri a secției pediatrie. Cei doi pa- 
cienți din salvare — gemenii de 
numai o lună Bogdan ‘și Magdalena 
Pintea din comuna Pipirig — sint 
luați in grabă, cu> grijă, de o femeie 
cu mișcări energice. Este medicul 
Elisabela Chițimuș, șefa secției pe
diatric a spitalului din Tg. Neamț.

— Mulți oameni din oraș și din 
comunele învecinate vă socotesc o 
mamă cu mii de copii. Cum vine 
asta ?

— Cred că mi se trage de la ma
mele cu care mă sfătuiesc mereu 
cu privire la sănătatea copiilor. 
Cind au necazuri, ele îmi încredin
țează copiii spre îngrijire.

Discuția pe care o purtăm este 
mereu întreruptă de numeroasele 
solicitări : o mamă, venită tocmai

din comuna Brusturi, 
cum poate ameliora 
starea de agitație a copilului ; 
firmiera Aurica Obrcja cere unele 
lămuriri pentru tratamentul de vii
tor al pacienților gemeni din Pipi
rig ; un telefon de la Direcția sani
tară o solicită să pregătească o ex
punere privind ultimele noutăți me
dicale în domeniul pediatriei. Apoi; 
cu..o finergiq de invidiat, maî dă O. 
taiță prin secție. Verifică dacă s-ă' 
făcut aprovizionarea cu „Eledon", 
dacă infirmierele respectă orele de 
tratamerit și rețetele prescrise. In 
holul de la etaj are o discuție mai 
aprinsă cu personalul care n-a fă
cut dezinfecția oficiului, iar in cabi
net mai verifică încă o dată cîteva 
amănunte ale planului personal de 
cercetare privind „coagularea intra- 
vasculară".

O viață bogată, clădită pe muncă 
și respectul muncii. O viață de om 
pusă in slujba oamenilor. Pină in 
prezent, medicul Elisabeta Chițimuș 
a îngrijit peste 45 000 de copii.

vrea să afle 
mal repede 
** ’ ' in-

Despre comunista Ivonne Urzi- 
ceanu, profesoară de limba română 
Ia liceul slbian „Octavian Goga", 
unde împlinește în curind 20 de 
ani de activitate neîntreruptă, se 
«pune că e „un om minunat, care 
a crescut oameni minunați". Peste 
6 000 de elevi l-au trecut prin mîlnl 
și toți au ajuns, cum se spune, se
meni. Am vizitat-o recent, in 
timpul vacanței de primăvară. Cu 
teancuri de cărți dinainte, pregă
tea planurile de fecții din prima 
săptămină de școală. Scria și cro
nometra. Mi-a dat impresia unul 
constructor.

— Constructor e șl dascălul, ne-a 
spus. A ajuns elevul tău profesor, 
înseamnă că al clădit o școală. A 
ajuns inginer. muncitor, maistru, 
raportat la serii întregi de absol
venți. înseamnă că al Înălțat o 
adevărată uzină.

Desfășoară pe masă vrafuri de 
fotografii : „cu clasa", „cu elevii 
in excursie", „cu elevii la 1 Mai", 
„cu elevii la 23 August", ' ‘ ' 
oe absolvire, scrisori de 
elevi...

— Asta e fotografie din ___ __
întilnirea de 10 ani a absolvenților 
clasei a Xl-a F. — na spune. Prima

tablouri 
la foștii
1971, la

scrisoare ce mi-au trimls-o m-a 
impresionat pină la lacrimi. Era 
expediată, împreună cu un mărți
șor, de Aurel Roncea și Valentin 
Cristea — priviți-i, cei doi din 
dreapta — pe cînd erau „boboci" la 
Facultatea de electronică din Bucu
rești. adică acum vreo 11 ani.

Se grăbește să caute scrisoarea și, 
după ce-și potrivește ochelarii, ci
tește cu un ușor tremur in glas : 
„Primiți, vă rugăm, o mică atenție 
din partea a doi foști elevi de-ai 
dv. ; nu v-am trimis un mărțișor 
maî de preț, nu vă supărați, dar 
abia săptămîna viitoare primim 
bursa I" Profesoara zlmbește : 
„Acum sint Ingineri. Unul la Hu
nedoara, altul la Alba lulia...

— Dar in fotografia cealaltă ?
— Nu, nu mi-a fost elev. E fiul 

meu. Radu — student în anul IV 
la electronică, la București.

— Știm că peste doi ani vă veți 
pensiona. Ce cuvint de ordine 
v-ați Impune dacă ați lua această 
muncă de la inceput? 1

— Să cresc, să educ astfel tl- 
năra generație îneît să dau socie
tății oameni adevărați, buni pa
triot!, comuniști de nădejde.

„Vrancea" înfruntă oceanele 
și neprevăzutul

• SPORT • SPORT# SUPORT • SRORT i SPOliT
Plantele au nevoie de căldură

umană

TENIS :
ILIE NĂSTASE - A TREIA 
VICTORIE ÎN CIRCUITUL 

MEDITERANEAN
Campionul român Ilie Năstase și-a 

înscris un nou succes in bogatul său 
palmares internațional. Duminică, la 
Madrid, el a ciștigat cel de-al cinci
lea turneu al circuitului meditera
nean, invingindu-1 in finală cu 6—3. 
7—6. 5—7, 6—1 pe italianul Panatta 
Pină in prezent, Nâstase a obținu’ 
victoria ln trei turnee (Barcelona. 
Monte Carlo și Madrid) și se află pe 
primul loc in clasamentul circuitului 
mediteranean.

RUGBI :
SCORUL CAMPIONATULUI : 

106-15 !
Tn etapa de duminică a campiona

tului republican de rugb-. au fost in- 
•gistrate următoarele rezultate teh
ee : Universitatea Timișoara — Gri- - ■ 9_6 ~ -------

106—15
ni 
vița Roșie 
Suceava 
Sportul studențesc 
troșani — Gloria 
Dinamo — Politehnica Iași 16—16.

Sleaua — C.S.M. 
C.S.M. Sibiu - 

6—3 : Știința Pe- 
București 10—6 ;

FOTBAL : DIVIZIA B
Seria I : C.F.R Pașcani — Gloria 

Buzău 1—0 ; C. S, Tirgoviște — Ști
ința Bacău 2—0 ; Dunărea — Metalul 
București 0—1 ; S. N. Oltenița — 
Metalul Plopeni 0—0 ; C.S.U. Galați — 
Progresul Brăila 1—0 ; Chimia Rm. 
Vilcea — F. C. Galați 2—0 : Progre
sul București — Politehnica Iași 
2—0/Ceahlăul — Delta Tulcea 0—0.

In ciasament conduce Politehnica 
Iași cu 29 p. urmată de Metalul 
București cu 26 p.

Seria a Il-a : Politehnica Timișoa
ra — N.tramonia Făgăraș 2—1 ; Me
talurgistul Cugir — F. C. Bihor 0—0 : 
Electroputere — C.S.M. Sibiu 1—0 ; 
Metrom Erașov — Minerul Anina 
6—2 ; C.F.R Arad — Olimpia Satu- 
Mare 2—0 ; Gloria Bistrița — C.F.R. 
Timișoara 0—0 ; Olimpia Oradea — 
Corvinul 3—0 ; Metalul Drobeta Tr. 
Severin — ..................... .

în clasament conduce
Timișoara cu 29 
Bihor cu 26 p.

o—u , .uewiui ij.
— Minerul Baia Mare 2—1 

Politehnica 
p. urmată de F. C.

★
spectatori au urmă- 
meciul internațional 
selecționatele Un- 
contind pentru pre- 

campionatului mondial.

Peste 75 000 de 
rit la Budapesta 
de fotbal dintre 
gariei și Austriei 
liminariile 
Scor : 2—2 (1—2).

în clasamentul acestei grupe pe 
primul loc se află Austria cu 8 puncte 
urmată de Ungaria cu 7 puncte. Sue
dia 3 puncte (două meciuri mai puțin 
jucate) și Malta zero puncte.

COMPETIȚII ÎN CINSTEA
ZILEI DE 1 AAAI

Tn cinstea zilei de 1 Mal s-au organizat In județele țării numeroase 
competiții la diferite discipline sportive dintre cele mai agreate de ti
neret. Firește, după cum ne-am obișnuit in ultimele luni, pe primul 
plan s-au situat crosurile populare care au angrenat la intreceri multe 
mii de concurenți in fiecare dintre județe. în cele ce urmează, relatăm 
pe scurt despre citeva dintre aceste concursuri, prilejuri de voie bună 
și de manifestare a energiilor tinerești prin sport.

12 000 de tineri 
pe bulevardele Capitalei

Duminică dimineață, !n Capitală" a 
avut loc finala popularei competiții 
crosul „Sa intimpinăm 1 Mai". Des
fășurat in plin centrul Capitalei — 
după cum puteți vedea 
grafia noastră — pe 
care a cuprins marile 
(Magistrala Nord-Sud, 
1848, Bulevardul 
cu. Bulevardul

calitățile Drăgășanl, Brezoi, Horezu, 
Băbeni și Bălcești.

in foto- 
un traseu 
bulevarde 

Bulevardul 
Nicolae Bâlces- 

Magheru. Bulevar
dul Ana Ipătescu), crosul a cunoscut 
o participare masivă : peste 12 000 de 
tineri, muncitori și muncitoare, elevi 
și studenți. din întreprinderile, insti
tuțiile și unitățile școlare și de ln- 
vățămint ale Bucureștiului ! Zecile 
de mii de spectatori inșiruiți de-a 
lungul traseului au asistat la intre
ceri in care învingătorii, la majorita
tea probelor, au fost cunoscuți abia 
pe ultimii metri 1
PRAHOVA s 1 000 din 55 000

Duminică, pe un traseu din pădu
rea Păulești — la aproximativ 10 km 
de Ploiești — s-au desfășurat între
cerile din cadrul tradiționalei com
petiții de masă crosul ,.Să intimpi
năm 1 Mai" (fază județeană). La 
start s-au aliniat peste 1 000 de ti
neri și tinere muncitoare, elevi și stu
denți prahoveni, calificați din cel 
aproape 55 000 participanți la cele 14 
crosuri preliminarii organizate anul 
acesta pe orașe și centre muncito
rești in Județul Prahova.

Numeroase competiții 
în orașele șl satele 

Iudetului Vilcea
Peste 5 000 de tineri, elevi șl mun

citori din întreprinderile și Institu
țiile din Rm. Vilcea, au luat parte la 
competițiile sportive dotate cu 
„Cupa 1 Mai".

Alți 900 de tineri din comunele 
Pietrari, Păușești. Bărbătești, Bu- 
nești și orașul Govora și-au dat in- 
tllnire in localitatea Gâtejești pentru 
a participa la competițiile de atle
tism, popice, volei și fotbal organi
zate cu prilejul inaugurării unui 
complex sportiv amenajat prin mun
ca patriotică a localnicilor. Mani
festări similare au avut loc ți in lo-

Întreceri polisportive 
In localitățile hunedorene
Duminică, în orașele și centrele in

dustriale din județul Hunedoara s-au 
desfășurat demonstrații și activități 
sportive de masă cu participarea 
unui mare număr de tineri, elevi și 
oameni ai muncii de diferite virste. 
La Deva, Hunedoara, Orăștie și Pe
troșani a avut loc etapa municipală 
și orășenească a „Crosului tineretu
lui", care a adus la startul întrecerii, 
peste 3 000 de băieți și fete din în
treprinderi și Instituții, elevi din 
școlile generale, profesionale și 
licee. Pentru Iubitorii sportului 
cu balonul rotuftd s-au desfășurat 
pe stadioanele din Brad, Hunedoara, 
Petroșani și Orăștie intreceri in ca
drul „Cupei 1 Mai” la fotbal. La Ha
țeg a avut loc „Cupa 1 Mai" la tenis 
de masă. De un deosebit interes s-a 
bucurat concursul de lndeminare și 
rezistență la motociclism, desfășurat 
în municipiul Petroșani, care a con
stituit de fapt reluarea unei vechi 
demonstrații sportive de acest gen, 
dată uitării In ultimii ani.

Aprilie 1973. Zi obișnuită 
rele din Scornicești-Olt. Se 
tează și se livrează noi cantități de 
legume. în februarie, insă...

— Viscolul începuse crunt — își 
amintește ing. Itadu Vitan, direc
torul complexului de sere. Căzuse 
una dintre cele două linii de ali
mentare cu energie electrică. Caza- 
nele s-au oprit, apa caldă nu mai 
circula. Zeci de săteni au venit in 
sprijinul oamenilor noștri. Electri
cienii Nicolae Gologan și Nicolae 

« Neguț au muncit fără preget. In 
numai citeva ore s-au înregistrat 
cinci intreruperi de curent. S-a a- 
pelat la linia de rezervă. A cedat și 
ea. Atunci, oamenii au pregătit 
grupul electrogen. Asta in timp ce 
alți zeci de cooperatori luptau cu 
zăpada viscolită, indepărtind-o de 
pe geamuri. Ca de obicei in fruntea 
tuturor s-a aflat Eroul Muncii So
cialiste Vaslle Bărbulescu. ..Dacă 
nu acționam cu tot sufletul, cu în
drăzneală, iși amintește el, s-ar fi 
distrus nu numai recolta din acest 
an, dar intreaga investiție ; adică 
peste 72 milioane de lei".

Am stat de vorbă cu cîțiva din
tre cei care n-au precupețit nimic 
pentru a salva avuția cooperativei. 
„Oamenii au acționat uniți : serele

la se- 
recol-

♦ ■

erau ale lor, trebuiau apărate" 
(I. Voichin, secretarul comitetului 
comunal de partid). „Am acționat 
mai hotărit decit in alte ierni ; am 
salvat recolta pe care mulți o cre
deau pierdută. Acum culegem cele 
mai gustoase legume". (Stelian 
Cucu, fermier). „Mi s-a spus că la 
sere este nevoie de un tractorist ; 
m-am suit pe tractor șl m-am dus. 
Am lucrat două zile și două nopți, 
fără întrerupere". (Dumitru Nitrui- 
că, mecanizator). „Au fost momen
te grele, dar le-am depășit și acum 
ne simțim mai puternici". (Petru 
Miulescu, maistru mecanic), 
de asemenea oameni n-au 
nopți in șir. Nici eu, nici președin
tele n-am dormit. Cum să dormi in 
asemenea împrejurări ?'* (Radu Vi
tan, directorul complexului de sere 
Scornicești).

...Acum, la Scornicești, culesul le
gumelor este in toi. Pină ln a treia 
decadă a lui aprilie au fost recol
tate 480 de tone de castraveți, peste 
100 de tone de roșii, precum și alte 
însemnate cantități de salată verde, 
ardei iute, ridichi etc — pentru pie
țe de la doi pași, ca Slatina, 
piețe îndepărtate. După primul 
clu de 
proape

6 ianuarie 1973. La două săptă- 
rtiini după ce fusese încărcat cu 
12 500 tone de marfă întb-un port 
de pe coasta Indiei, cargoul româ
nesc „Vrancea" se afla in marș in 
plin ocean Vreme calmă. Viteza? 
16 noduri. Dintr-odată, corpul na
vei a inceput să fie scuturat de 
spasme ciudate—Ce se întimplase ? 
Se rupsese una dintre cele patru 
aripi ale elicei. Sint acționate ime
diat două pompe automate pentru 
evacuarea apei. „Vrancea" n-a a- 
costat totuși in nici un port pentru 
reparații. $i-a continuat drumul. 
A transportat marfa la Liverpool, 
la mii de mile distanță. A încărcat 
din nou la Anvers, pentru Turcia, 
închei ndu-și cu bine voiajul in 
ziua de 11 aprilie a.c.

...Iată-ne acum acasă la Valeriu 
Mareș, mecanicul șef al vasului. 
Are 49 de ani. își ajută'soția să să
dească flori, să planteze legume în 
grădină. Sint flori pe care nu le va 
mirosi niciodată. Legume din care 
nu va gusta niciodată. Orice voiaj 
pe „Vrancea" înseamnă cel puțin 
două anotimpuri.

— De ce nu ați acostat imediat 
Intr-un port pentru reparații ?

— Pentru că, a doua zi, pe 7 ia
nuarie, s-a năpustit asupra noastră 
o furtună de gradul zece. Un ade
vărat uragan. Pină In Capetown, 
cel mai apropiat șantier, era dis-

tanță de cîteva zile. Trebuia să re
zistăm acestei furtuni. Am ajuns 
cu bine la Capetown... La 3 fe
bruarie, nava se afla, după lungi și 
neobișnuite carturi, ln portul Li
verpool, pentru descărcare. Și. tot 
atunci, s-a revenit la ideea ando- 
cării și reparării. Șantierul nu ac
ceptă Insă o simplă remediere, cl 
revizuirea completă a vasului. O 
discuție cu întreg colectivul de me
canic) și motoriștl descoperă solu
ția tehnică. Comandantului ii este 
prezentată propunerea de a merge 
la Anvers și, in timp ce vor încăr
ca vasul, echipajul se angajează să 
facă și reparația cuvenită. In noap
tea de 6 spre 7 martie, a inceput 
operațiunea. Cind elicea a ieșit la 
suprafață. Ștefan Petcu a pus apa
ratul de sudură tn funcțiune rete- 
zind și cealaltă aripă 
exact cu dimensiunea 
din cea ruptă. în felul 
crea echilibrul necesar, 
cultă garnitura. După 
cumplit de geroasă, de ____ ...
întreruptă, la orele 6 dimineața, lu
crările sint terminate. La sfirșitul 
lunii martie, vasul se afla la capă
tul celui de-al doilea transport. La 
11 aprilie, cei 40 de membri ai 
vrednicului echipaj de pe cargoul 
„Vrancea" pășeau pe țărmul ro
mânesc, la Constanța.

simetrică, 
care lipsea 
acesta se 
Este inlo- 
o noapte 

muncă ne-

1

(Petru
„Zeci 

dormit

producție : un venit de 
10 milioane de lei.

sau 
ci- 
a-

8 șoferi nuntași „petrec"

Imi revenea cea mai mare 
răspundere. De ce vă mirați 

că mi-am asumat-o ?
Mocanu Dobre. președintele coope
rativei agricole din satul Berlești, 
a stat șase zile și șase nopți la se
diul unității sale, aflată in mijlo
cul apelor. Ii spuneam : „Mai lasă, 
nea Dobre. du-te acasă și te odih
nește, că are cine să-ți țină locul" 
— nici nu vroia să audă. Acolo, in 
mijlocul cooperatorilor, care se 
schimbau ducindu-se sâ-și tragă 
sufletul cit de cit el răminea treaz, 
acționind fără șovăire. N-am să in
tru în amănunte, fapt este că pină 
la urmă am scos-o la capăt — și 
abia atunci l-am văzut și noi 
nea Dobre ducindu-se acasă. _ _ 
urmă l-am întrebat de ce nu s-a 
urnit el de acolo in acele zile. Ne-a 
răspuns cu o întrebare : „Pâl mai 
era altul în locul acela, pe pămin- 
,tul cooperativei noastre, cu o răs
pundere mai mare decit a mea ? 
Nu. Atunci de ce vă 
mi-am asumat-o ?**

Secretarul comitetului de partid 
al comunei Ianca, județul Brăila, 
Angelo Popa, ne vorbește despre 
situația comunei sale „față cu a- 
pele" din primăvară. O face tihnit, 
așezat, ca omul rare știe că. oricit 
ar mai fi de luptat, greul a fost în
vins. Doar atunci cind rostește : 
„Să fi văzut cum arătau pămintu- 
rile noastre I" glasul li capătă o 
inflexiune aparte. Și, adaugă :

— Dar, mai cu seamă, ar f| tre
buit să vedeți cum arătau oamenii 
noștri în acele zile. Nu, nu mă re
fer la înfățișarea exterioară, ci la 
felul lor de a fi.

12 000 de oameni avem ln comu
nă. Fiecare al zecelea dintre ei 
este membru de partid. O forță 
care i-a electrizat — cu fapta — 
pe toți cei din jur. Știți ce înseam
nă să ai in jurul tău 12 000 de oa
meni și să vezi că la greu nu se 
află nici unu) care să dea înapoi?

singur caz : comunistul

pe 
Pe36 de ore la volanul basculantelor

Parcă la nici o nuntă din cite 
a cintat el, bâlrinul lăutar Turtu
rică, nu i-a zis cu atita foc ca in 
acea simbătă. la Drăguțești. Mi
rele, Vaslle Stănculcte, stătea cu
minte. ca la frizer, „bărbierit" cu 
un uriaș brici de lemn, după un

vechi obicei al nunților gorjeneștl. 
Omul acesta tinăr, dar bine legat 
— stăpînește un excavator gigant 
de 800 mc pe oră la cariera de 
lignit Beterega — era. ca ginere, 

nerecunoscut. De obicei, ener- 
sprinten, întreprinzător, acum
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NEDEZMINȚITA SOLIDARITATE 
INTERNATIONALISTS

Privind In urmă, Tn această rl de 1 Mal, drumul străbătui d« 
mițearea noastră muncitoroaică în cei peste 100 de ani care au 
trecut de la apariția sa In viața politica a țârii, încercăm un sen
timent de îndreptâțitâ satisfacție pentru glorioasole ei tradiții in
ternaționaliste, preluate ți ridicate pe o treaptă superioară de 
Partidul Comunist Român ; nu a existat cauză dreaptă, luptă revo
luționară, popor luptător pentru libertate care să nu se fi bucurat 
de solidaritatea revoluționarilor români. Faptele pe care le con
semnam în aceste coloane evocă doar cîteva momente semnifica
tive din bogata cronică a acestor tradiții internaționaliste.

Desen At C. PILIUȚA

Radu SELEJAN

1893: „NE VOM ÎNDEPLINI ÎNDATORIRILE 
INTERNAȚIONALE".

..Adine pătrunsă de solidaritatea Internaționalii a tuturor po
poarelor muncitoare, social-democrația română va îndeplini toate în
datoririle ce urmează-din această solidaritate".

(din Programul P.S.D.M.R.)

Partid al biruinței
Pe trepte de lumina, tâiate-n miez de slîncâ, 
spre culmea purpurie a zilelor de-acum, 
ne-ai dus precum strămoșii în vremi visarâ încâ 
și într-un an, cît veacuri, lâsâm în urma drum.

Am dorîmat prin tine cetățile robiei, 
durerea-am îngropat-o și lacrima la fel.
Ne este viața astâzi, prinos de bucurie 
și-n fiecare clipa înfăptuim un țel.

Spre comuniste piscuri urcam sub roșul steag, 
victoriile toate prin tine le-mplinim, 
PARTID al biruinței, neînfricat tovarâș,
Tu, Fât-Frumos al ȚÂRII cu care ne mîndrim

PARTID, nu-i câlâuzâ asemeni ție, nu-î, 
vorbesc de tine fabrici, uzine, și ogoare, 
vorbește omul liber, stdpîn pe soarta lui, 
vprbește ROMÂNIA, cum alta nu-i sub soare.

PARTID, tu demnul ctitor de demne împliniri, 
te cîntâm, te iubim, te slăvim,
din faptele noastre columnd-ți înâlțâm, 
te slăvim, te cîntâm, te iubim.

George CHIRILA

Patria, rodiri 
mai mari așteaptă

De unde-ncepe patria, ades m-am Întrebat, 
Și unde duce vasta ei zidire ?
Cel ce-a pornit lucrarea este un bărbat
Cu viața iui trecind in nesfirșire.
O, șirul neamului prin veacuri taie
Ceruri mai ample, dăltuind cupole ;
Prin nume simple crește : loan și Nicolae, 
Mihai și Tudor, Ștefan și Manole.

De unde-ncepe patria ? — Mult de departe
Bătaia inimii peste încrincenate zile, 
De-acolo unde lumea nu cunoaște moarte.
Icar e un valah cu aripi de șindrile.
Vulturul s-a-nfrățit mereu cu steiul
Suind aici și nu-n pămint strein ;
Lucrarea patriei : acesta ni-i temeiul,
Pe umerii lor fiii stilpi înalfi susțin.

Spun rîurilor repezi : Bună dimineața
Și laud izbucnirea garoafei in fîntîni ;
Ce splendidă-i grădina, pulseOză-n trunchiuri viața. 
Grădina ni-i gîndită de comuniști români.

Ei înțeleg că patria rodiri mai mari așteaptă
Si văd cu ochii lor puterea din sămință, 
Idei adinei se iscă și se deschid în faptă, 
Rotunde ctitorii de dreaptă biruință.

De unde-ncepe patria, ades m-am întrebat, 
Și unde se aude vasta ei zidire ?
Poetul cîntă imnul ce nu s-a moi cintat, 
O demnitate nouă s-așează-n omenire.

1910 : „LUPTĂM PENTRU DESROBIREA MUNCII, 
PACE, PĂSTRAREA INDEPENDENȚEI FIECĂREI NA
ȚIUNI".

„Solidaritatea lucrătorilor de toate religiile, de toate neamurile 
șl din toate țările este nu numai cel mai inalt principiu de etică la 
care a ajuns omenirea, dar și o condiție absolut trebuincioasă pentru 
dezrobirea muncii, înlăturarea războaielor și conflictelor intre po
poare... Noi insă nu tindem la distrugerea națiunilor, ci luptăm pen
tru asigurarea păcii intre popoare, căci numai această pace este che
zășia progresului natural. Noi voim să se păstreze Independența fie
cărei națiuni".

(din Programul adoptat la Congresul Partidului Social-Democrat)

1 MAI, SĂRBĂTORIT ODINIOARĂ...
...LA DOFTANA. „De clnd am in

trat in mișcarea revoluționară am 
lipsit de la acțiunile organizate de 
partid in ziua de 1 Mai. doar ca... 
absent motivat : numai atunci cind 
eram arestat, relatează Pavel Bo- 
jan. unul dintre fruntașii lupte
lor ceferiștilor din februarie 1933 la 
Cluj. In 1937 eram la.Doftana. Deși 
închiși in celule, am participat de 
aci la „mitingul" improvizat de 
1 Mai ; lipindu-ne urechea de „vi
zetele" de la ușile celulelor, ascul
tam cuvintele „vorbitorilor". Lozin
ca la ordinea zilei : „îmbinarea 
luptei pentru cucerirea regimului 
politic in închisoare cu sprijinirea 
luptei partidului împotriva fascis
mului. pentru zădărnicirea agre
siunii urzite de hitleriști contra in
tegrității României".

...IN REZISTENȚA FRANCEZA. 
„Am sărbătorit 1 Mai 1944 in Franța 
întețind lupta împotriva ocupanților 
fasciști — povestește Boris Holban, 
fost comandant al detașamentelor de 
partizani ale emigranților de dife
rite naționalități din regiunea pari
ziană. Intr-o pădure din apropierea 
localității Crell, un detașament de 
50 de partizani români și de alte 
naționalități a pregătit o ambuscadă 
in care a căzut un convoi de auto
camioane ale Wehrmachtulul. Cu 
arme automate și o grindină de gre
nade. naziștii au fo't secerați pină 
La ultimuL Luptind pe pămintul

Franței, ne simțeam legați prin mii 
de fire de lupta eroică de eliberare 
națională pe care partidul nostru o 
organizase in țară. Am fost cu
prinși de o bucurie cu neputință de 
descris cind. pe baricadele Parisului, 
eliberat la 23 August 1914, am aflat 
prin radio vestea Insurecției din 
România. In ajun, din ordinul comi
tetului de partid al emigrației ro
mâne din Paris, legația României 
fusese eliberată de către comba
tanții români din Rezistența fran
ceză și preluată de reprezentanții 
Frontului Național Român".

...ÎN RINDURILE ARMATEI RE
VOLUȚIONARE CHINEZE. „Mi-ar 
fi greu să-ml amintesc acum vreun 
eveniment deosebit petrecut in ceie 
șase zile de 1 Mai, cite am petre
cut intre anii 1939—1945 pe frontu
rile Chinei revoluționare — relatează 
dr. Iancu David. Multe sărbători au 
trecut neobservate ; pentru npi._ pe 
front, fiecare Victorie era o .șărbâ-j; 
toare. Un lucru era Insă mereu treaz 
in conștiința noastră : sentimentul 
că, atlați la mii de kilometri de pa
trie, ne îndeplineam o datorie in- 
ternaționalistă, de partid. Odată cu 
înfringerea imperialismului japonez, 
misiunea noastră s-a încheiat. La 
1 Mai 1948 eram din nou in patrie. 
L-am sărbătorit sub semnul luptei 
pentru viitorul socialist al Româ
niei".

PARTICIPANT! ACTIVI LA MAREA REVOLUȚIE SOCIALISTA 
DIN OCTOMBRIE

In cadrul puternicei mișcări de solidaritate cu Revoluția din Octombrie, în 
România au avut loc manifestații, întruniri, demonstrații, greve. Numeroși 
proletari și militanți sociali români au luptat cu arma în mină pentru apă
rarea puterii sovietice pe toate fronturile războiului civil Revoluționarii 
români au alcătuit primul detașament internațional de luptă sub steagul ti
nerei republici socialiste sovietice. în fotografie : unul din batalioanele re

voluționarilor români pe străzile Odesei în 1918

FILE DINTR-0 CRONICĂ
GLORIOASĂ

• Revoluționari români au luptat 
pe baricadele Comunei din Paris • 
Apărarea Republicii ungare a sfatu
rilor a constituit în anul 1919 obiec
tivul unei largi acțiuni de masă a 
mișcării noastre muncitorești • In 
1905. sub presiunea maselor, a lar
gii acțiuni de solidaritate cu revo
luția populară din Rusia, guvernul 
român a refuzat să predea țaris
mului Pe răsculații de pe crucișăto
rul „Potemkin". Lenin a acordat o 
semnificație deosebită acestui act, 
apreciind că autoritățile românești 
au procedat „așa cum poate proceda 
numai guvernul unei națiuni care 
se respectă" • Proteste hotărlte 
împotriva represiunilor antimun- 
citorești fi antidemocratice. P.C.R. 
a organizat acțiuni de protest 
Împotriva valului de teroare care 
a urmat Instaurării dictaturii fas
ciste in Italia, reprimării răscoa
lei populare din Bulgaria, ca și îm
potriva executării militanților revo
luționari Sacco și Vanzetti In S.U.A., 
Imre Salai și Sandor Ftlrst In Un
garia. pentru salvarea lui Gheorghi 
Dimitrov și Ernst Thălmann din 
ghearele hitleriștilor • Din primele 
zile după dezlănțuirea rebeliunii in 
Spania, partidul a inițiat o amplă 
campanie de sprijinire a războiului

națlonal-revoluționar al poporului 
spaniol ; Aproape 500 de voluntari 
români s-au înrolat în brigăzile 
internaționale din Spania, participind 
la toate bătăliile importante a'e for
țelor republicane • Pentru salvgar
darea independenței și libertății po
poarelor ; La chemarea P.C.R., largi 
cercuri ale populației și-au exprimat, 
in cadrul unor adunări publice, pro
testul hotărit Împotriva agresiunii 
Italiei fasciste asupra Abisiniei ; 
P.C.R. a organizat acțiuni de masă 
Împotriva anexării Austriei de către 
Germania hitleristă, ca șl a preve
derilor acordului de la MUnchen • 
Pe frontul războiului antifascist : In
surecția armată din august 1944 or
ganizată și condusă de P.C.R. a fost 
urmată de antrenarea tuturor forțe
lor militare ale României, a tuturor 
resurselor ei umane și materiale In 
războiul antifascist După alungarea 
trupelor hitleriste și horthyste de pe 
Întreg teritoriul țării, armata română, 
cot la cot cu armata sovietică, a con
tinuat lupta pe pămintul Ungariei, 
Cehoslovaciei. Austriei, aducind o 
contribuție activă la eliberarea a- 
cestor țări, la victoria finală asupra 
hltlerlsmulul. Aproximativ 170 000 de 
militari români și-au jertfit viața 
pentru cauza libertății.

<*
v

„Conducînd construirea cu succes a socialismului in România, acțlo- 
nind pentru a pune tot mal larg in valoare marile resurse de progres alo 
orîndulrii noi, îndepllnlndu-șl îndatoririle supreme fa|ă de propriul popor, par
tidul riostru face, în același timp, totul pentru a se achita de îndatoririle salo 
internaționaliste, adueîndu-și contribuția la creșterea forțelor socialismului, la 
sporirea influenței și prestigiului lui în lume, la victoria frontului antiimpe
rialist. Partidul Comunist Român a acționat și acționeazâ consecvent pentru 
dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și munci
torești, pentru amplificarea relațiilor cu mișcările de eliberare națională, cu 
partidele socialiste șl social-democrate, cu mișcările sindicale, organlzațillo 
progresiste șl democratice de pretutindeni".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Umăr la umăr 
cu ziditorii lumii noi

Numeroase lapte, acțiuni, e- 
venimente stau mărturie politi
cii statornice a României de 
dezvoltare a prieteniei frățești 
a solidarității și colaborării 
multilaterale cu toate țările so
cialiste — ca element funda
mental al politicii noastre 
externe.

• In ultimii ani, cu prilejul schim
bului de vizite și intilnirilor la nivel 
inalt dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii de partid 
și de stat din Uniunea Sovietică, 
R. S. Cehoslovacă. R. P. Bulgaria, 
R. P. Polonă. R. P. Ungară au fost 
reînnoite tratatele de prietenie, co
laborare și asistență mutuală cu a- 
ceste țări si a fost semnat primul 
tratat de prietenie cu R. D. Ger
mană : numai in anul 1972 au fost 
semnate cu țările socialiste euro
pene 130 de tratate, acorduri și con
venții.
• Aceeași dezvoltare continuu as

cendentă au cunoscut-o relațiile Ro
mâniei cu țările socialiste din Asia, 
Îndeosebi ca urmare directă a intil- 
n’rilor și convorbirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
Republicii Populare Chineze. R.P.D. 
Coreene. R. D. Vietnam, R. P. Mon
gole — in cursul vizitei întreprinse 
in aceste țări in 1971.

Legăturile solidarității 
— la scara planetei
Partidul nostru Întreține In pre

zent relații sistematice cu 96 partide 
comuniste și muncitorești, cu peste 20 
partide socialiste, social-democrate și 
alte formațiuni politice progresiste, 
precum și cu 22 mișcări de eliberare 
națională și diferite organizații de
mocratice.

• In anii din urmă, numeroase de
legații oficiale de partid au vizitat 
țara noastră.. Numai in cursul 
anului trecut In România s-au aflat 
peste 350 militanți comuniști de pes- 
t-' hotare, intre care 40 de membri 
ai conducerilor unor partide.

Din agenda de lucru 
a secretarului general 

al P. C. R.
Așa cum este cunoscut, o contribuție de primă însemnătate la 

dezvoltarea prieteniei și solidarității cu țările socialiste, la întă
rirea raporturilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
forțele progresiste de pretutindeni, aduce activitatea neobosită, 
plină de dinamism, desfășurată în aceste direcții de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în perioada ianuarie 1972 — aprilie 1973, tovarășul Nicolat 
Ceaușescu a participat la :

— 12 schimburi de vizite și întîlniri bi sau multila
terale, la nivelul cel mai înalt, cu conducători de partid 
și de stat din diferitele țări socialiste ; de asemenea, 
secretarul general al P.C.R. a primit în acest timp și a 
avut convorbiri cu zeci de alți reprezentanți ai condu
cerilor de partid și de stat din țările socialiste, cu nume
roase delegații de partid, guvernamentale, obștești din 
aceste țări.

— 32 de întrevederi cu reprezentanți ai conducerilor 
partidelor comuniste din diferite țări ale lumii ;

— 29 de întîlniri cu lideri și alți reprezentanți ai unor 
partide socialiste, ai mișcărilor de eliberare națională 
și altor formațiuni politice progresiste ;

— 12 schimburi de vizite și întîlniri cu conducători! 
unor state ale Africii și Asiei.

★

în același interval de timp, delegații de partid și alți repre
zentanți ai P.C.R. au participat la 19 congrese și alte manifestări 
importante ale unor partide comuniste, precum și ale unor parti
de socialiste și organizații progresiste, iar conducerea partidului 
nostru a transmis partidelor clasei muncitoare și organizațiilor 
progresiste 38 mesaje de solidaritate.

Soarta națiunilor — in propriile
Militînd cu perseverență pentru asigurarea păcii, securității și 

progresului in lumea contemporană. România acordă o importanță 
deosebită asigurării dreptului inalienabil al fiecărui popor de a decide 
liber asupra propriilor sale destine. Eforturile neabătute ale României 
pentru înfăptuirea acestui deziderat primordial, pentru întronarea 
fermă a principiilor eticii in relațiile internaționale se bucură de pre
țuire In întreaga lume.

Le Duan, prim-secretar al C.C. 
a) Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam : „In rezistența sa 
sacră contra agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională, 
precum șl In edificarea socialis
mului in Vietnamul de nord, 
poporul vietnamez s-a bucurat 
întotdeauna de simpatia, ajuto
rul și sprijinul prețios al Parti
dului Comunist Român, al gu
vernului și poporului trate al 
României".

Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia : „Frontul Național 
Unit si Guvernul Regal de U- 
niune NationaJă aj Cambodgiei 
vor rămine pe veci recu
noscătoare Republicii Socialiste 
România și președintelui său. 
care le acordă un sprijin si o 
solidaritate cu atit mai binefă
cătoare cu cit Drestiglul român 
e.stc mare De scena internațio
nală".

Kenneth Kaunda, președintele 
Zambiei : „Noi apreciem partici
parea României la planurile 
noastre de dezvoltare. România 
ne-a oferit specialiști în agri
cultură, cooperație, electrificare 
și explorarea minieră. Ne-ați 
întins mina prieteniei, pe care 
o apreciem. Vă mulțumim pen
tru sprijinul dv“.

Jesus Soto Amesty, senator 
din Venezuela : „Nutrim o sti
mă profundă pentru politica in
ternațională a României, care 
reflectă respectul pentru Inde
pendența și suveranitatea fie
cărei țări, care concepe relații
le dintre state pe baza acestor 
nobile principii și a egalității In 
drepturi, a colaborării și coope
rării In avantajul reciproc al 
partenerilor".

lor miini!
Roadele legăturilor de priete

nie, întrajutorare și cooperare 
economică dintre România ji 
statele afro-asiatice se vădesc 
în multe elemente din noul 
peisaj economic al acestor 
țări :

• România a acordat sprijin la con
struirea unor importante obiectiva 
industriale în Egipt, Iran, Algeria, 
India, R. P. Congo, Siria, Sudan.

• In cadrul acțiunii de cooperare 
economică și tehnică specialiștii ro
mâni participă la prospecțiuni geo
logice (Algeria), valorificarea zăcă
mintelor miniere (Kenya, Zambia), 
exploatarea și prepararea fosfaților 
(Tunisia).

• Au fost încheiate contracte cu 
un șir de țări privind construirea de 
uzine, baraje, centrale electrice prin 
cooperare sau realizarea de obiec
tive Industriale prin livrări româ
nești de instalații complete și echt- 
pament.

• Sute d? tineri din 30 de țări a- 
fricane studiază in instituted noas
tre de Invățămint superior, se spe
cializează lucrind in Întreprinderi dia 
România.
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LA GURA
PEȘTERII

— Stimați turițtl, 
lată-ne ajunși la unul 
din cele mai frumoase 
puncta ale Itinerarului 
nostru : peștera. După 
cum vedeți. * un ade
vărat monument al 
naturii 1a fața ei te 
afli un bufet bine a- 
sorfat >1 tăpșanul, pe 
care vă puteți zbengui 
după pofta inimii ; rd- 
mincm aici două ore. 
Cine vrea, poate s<5 ți 
viziteze obiectivul.

— Singuri 7 Nu n« 
fnsofiți 7

— De ce 7 Vd tem rfi 
de bau-bau 7

— Credeam ed ne 
explicați,

— Ce să vd explic 7
— Științific.
— Științific vorbind, 

peștera e o adtncifurd 
in munte, fn care e în
tuneric ți umed. E 
bine 7

— E de ncturd car- 
etici 7

— Ce să fie 7
— Natura...
— Bineînțeles ei e o 

peytrrd nat ural A. Cre
deți cd s scoblt-o ci
neva 7

— Altceva întrebam 
ru— Are fi stalactite 7

— A, rd temeți de 
animale^.

— Stalactitele nu tint 
animale.

— Ei. poftim, acuma 
Imi spui dumneata 
mie ce tint. Nu le-am 
văzut toți in filmul a- 
cela documentar eu 
viermi, omizi ți păian

jeni din fundul pd- 
mintului 7

— Acela era despre 
fauna cavernicolă. dar 
stalactitele fi stalag
mitele tint niște for
mațiuni minerale.

— Deci dumneata 
vrei >d infrdm ca să 
căutăm minerale, dacă 
te înțeleg eu just.

— Md interesam de 
caracteristicile locului.

— Uite ce e, stimată 
turistă, noi rd ardfdm 
tot ce-i mai frumos, 
vd purtdm aceste trei 
zile libere in autocar, 
dormiți in hoteluri de 
clasa (ntfi, mincâti 
trei feluri cu bere fi 
desert, dar dumneata 
nu vrei excursie, nu 
vrei naturd, vrei co- 
ropițnițe minerale.

— Uite ce e, stimate 
ghid, eu vreau să fiu 
informată despre ceea 
ce văd, Dar pentru 
asta ar trebui mai fn- 
tii să fii dumneata in
format.. Or, nu ești.

— Bine, si facem 
pace.

— Ce pregătire ai, 
dacă nu te superi 7

— Sincer sd fiu, tint 
tehnician dentar.

— Si g< citit ceva 
despre peșteri 7

— In general ți la o 
adică, sigur cd...

— Nu in general, in 
particular.

— In particular n-am 
timp să aprofundez, 
judecați ți dumnea

voastră : întrețin o 
bunică bătrină și tre
buie sd md antrenez 
de trei ori pe săptă- 
mină.

— Ca «-o întreții 7
— Nu, la popice, 

fiindcă fac parte din 
reprezentativa orașu
lui.

— Pdcat. aș fl pre
ferat o persoand cu 
oarecari cunoștințe.

— Si ce, dumnea
voastră. dacă nu rd 
supdrafi, aveți cu
noștințe 7

— Slnt speolog.
— Spcoloagă 7
— Da.
— Adică... Cu legu

mele ?
— Cu peșterile.
— Așa se cheamă 7
— Așa.
— Atunci de ce mai 

aveți nevoie șl de pră
păditul de mine sd vd 
explice Z

— Credeam că-mi 
spui ceva nou in ma
terie. doar ai fost 
pe-aici de-atltea ori...

— Aș. E prima oară.
— Atunci te las.
— Auziți 7 Ce-ar fi 

sd nu vă mai băgați 
In văgăuna aia 7

— Dar aici ce să fac 7
— Haideți să jucăm 

o tablă, să-mi poves
tiți și mie despre stra- 
lachite. Că acuș e ora 
de plecare, zău !

Valentin 
SILVESTRU

„MDA !...“

și „HM..."
— Ai fost aseară 1* pre

mieră ?
— Mda !
— Sală plică 7
— Hm...
— Adică nu ți-a plăcut...
— Deh...
— Citisem că e o comedie 

satirică... ceva de actualitate.
— Mda 7... actualitate... Hm...
— Nu pricep. Autorul e ta

lentat.. are umor... ultima Iui 
piesă a ținut afișul doi ani și...

— Eh !
— Dar a fost o comedie gro

zavă... Am văzut-o de două 
cri !

— Hm...
— Păi n-am fost Împreună 7 

Al căzut sub scaun de ris...
— Scaune proaste... Asta-i 

«ală ? Cind am fost la Paris...
— E vorba despre piesă, nu 

despre eală. Actorii erau foar
te buni...

— Buni I? Hm..
— Și regia !
— Eh, regia 1... Cînd am fost 

la Paris...
— ... Lasă-mă, dragă, cu Pari- 

rul tău. Ne cunoaștem de atita 
vreme. Mie să-mi spui cum e 
piesa asta nouă, premiera de-a- 
seară...

— De... Ideația» Mda... Din 
punct de vedere.- Hm... mă-Ți
ței eg i ?

— Este o comedie! E bună 
«au nu 7

— Bună ?!... Deh.-. Pentru 
unii... mda... Pentru alțiU. 
hm... In context.. De...

— Spune-mi : te-a amuzat al 
ris ?

— Eu ?... Depinde...
— Cum „depinde" !? Specta

colul are haz, te ține 7
— De... Mda... adică— Hm... 

Opțiunile... Nu 7
— A fost o seară plăcută 7
— Deh... cum să-ți spun— 

Mda... Mă urmărești 7 Elevația... 
N-aș vrea să... Hm— Pricepi 7 
Iar publicul— Eh—

— Deci : merită să merg fi 
eu 7 Da sau nu 71—

— Ne-mai-po-me-nlt !... Parcă 
n-am vorbi aceeași limbă !— 
de cite ori să-ți repet 7... Deh... 
Ce să mă mir... Cultura— Ori- 
xontul— Simpliștii ăștia.» Mda... 
Nu ?_

D. COST1N

In uitLmele B4 de ore 83 
de minute și 57 de secunde 
am primit 19 milioane, 635 
mii, 939 de scrisori in care 
am găsit 393 de milioane, 
654 de mii, 832 întrebări 
(vă rog din suflet să nu 
memorați șl, mai ales, să 
nu divulgați cifrele de mai 
e_LS pentru că sint foarte 
secrete).

Am fost întrebat dacă 
barem în aceste zile se 
poate conta pe sinceritatea 
specialiștilor de ta Institu
tul meteorologia Am răs
puns că dacă unii dintre 
«cești specialiști vor spune 
că astăzi este marți, 
apoi să fiți siguri, mai 
mult decit siguri, că astăzi 
este marți și nu „săp- 
tămina albiturilor" ori a 
„preparatelor culinare". La 
dumnealor, numai timpul 
este probabil. Ziua, luna, 
trimestrul, semestrul și 
chiar și anul, fie el chiar 
bisect. ți le ghicesc cu 
exactitate matematică. Pu
tem zice, fără a exagera, 
eu exactitate farmaceutică. 
De decenii, secole, milenii 
nici nu mal vorbim.

DIN GRADINA CELOR Ci IM IA IABBA VERDE

— Vezi, aveam ou o bănuială că anul trecut n-ai stins focul 
cum trebuie I

Desen de Adrian ANDRONIC

BĂDĂRĂNII
Intr-un restaurant, 

un individ buhăit se 
agita, vocifera, ridica 
pumnii, amenința cli- 
enții, ospătarii, mur
dărea fața de masă, se 
pupa cu virfurile ad
ministrative. La un 
moment dat a căzut 
cu capul In frapieră și, 
spre liniștea noastră, 
a rămas multă vreme 
acolo. Răceala frapie
rei Ii amintea de căl
dura familiei.

— Cine-i individul 
ăsta care nu ține la 
băutură 7 — l-am în
trebat pe prietenul 
care mă însoțea.

— A, nu-1 cunoști... 
E o somitate In dome
niul lui... Chiar ieri 
l-a lăudat o revistă de 
specialitate...

Individul duhnea a- 
tlt de groaznic a bău
tură și a grosolănie, 
Incit nu mi-am pus 
problema să-i verific 
autoritatea profesiona
lă. Erudiția n-avea 
cum să apară In acele 
clipe. Am mai cunos
cut indivizi care cred că 
succesul le dă, in pri
mul rind, dreptul de a 
fi bădărani. După ei, 
unul din privilegiile 
fundamentale ale glo
riei ar fi mitocănia. In 
timpul anonimatului 
par firavi, taciturni, 
delicați, odată ce mi
jește puțină notorieta
te, se îngrașă, țipă, 
«int fericiți că și-au 
ciștigat prin muncă 
cinstită dreptul de a 
dormi pe mese. Ani de 
zile și-au pierdut prin 
biblioteci ca să capete 
dreptul de a guița.

Văd că cineva, în a- 
celași blestemat res
taurant, lși suge dinții 
cu rară dezinvoltură șl 
seriozitate.

— Asta cine mai e ?
— A... Tot o somi

tate... E atit de cele
bru printre sportivi in
cit poate să-și permită 
orice...

Nu înțeleg de ce glo
ria ar fi neapărat duș
mana de moarte a po- 
liteței și a igienei... Și 
apoi fraza asta stupi
dă... „El poate să-și 
permită orice..." Ca șl 
cum o realizare In
tr-un domeniu i-ar da 
dreptul de a fi idiot in 
alt domeniu...

Am fost In vizită la 
prietenul meu. Aud în 
apartamentul de la un 
etaj mal jos țipete în
grozitoare. O femeie 
răcnea, de parcă era 
înjunghiată. Observind 
mirarea mea, prietenul 
meu mă liniștește :

— Nu se intimplă ni
mic grav... Profesorul 
lși bate nevasta... la 
valoarea lui !...

Ei da, la valoarea Iul 
poate să bată măr tot 
blocul. In ciuda aces
tei fraze, care voia să 
mă liniștească, țipe
tele deveneau tot mal 
puternice. Am tras 
concluzia că soția eru
ditului a reușit să des
chidă ușa și că Înalta 
somitate o fugărește 
acum pe culoar...

— A, teoria lui des
pre psihologia porum
beilor e foarte inedi
tă... La ultimul con
gres de...

— Bine, dar nu vezi 
cum țipă biata fe
meie ?

— Așa-1 el.„ Foarte 
distrat’

Ii povestesc apoi 
prietenului meu că in 
timp ce Încercam să 
iau liftul spre aparta
mentul lui, un tinăr

s-a purtat foarte ne
politicos cu mine... si- 
lindu-mă să aștept o 
oră pină și-a cărat mo
bila cu liftul.

Și de data asta prie
tenul mă liniștește,

— Da. Se poate. E 
cam necioplit. Are 
insă o voce de aur... 
Am și un disc cu im
primările lui. Vrei să-1 
ascultăm 7

Ora de așteptare din 
fața liftului era prea 
prezentă in memoria 
mea pentru ca vocea 
de aur a mitocanului 
să mă poată tulbura.

La plecare, în lift, 
găsim o oglindă făcută 
țăndări. Ca de obicei, 
prietenul meu imi do
molește indignarea.

— Da... Știu cine a 
spart oglinda. Locuieș
te la etajul întii și ii 
e ciudă că cl nu folo
sește liftul. Sparge o- 
glinda de la lift, dar 
scrie niște versuri 
dumnezeiești. Talent 
mare. „Talentul mare" 
spărsese însă șl becul 
și asta făcea călătoria 
cam neplăcută...

Prietenul meu e în
tristat de anonimatul 
In care se zbate. E în
tristat și bine crescut. 
Lucrează și el Ia o o- 
peră care speră să-1 
impună In fața publi
cului și a criticii. Prie
tenul meu va ajunge 
celebru. Această per
spectivă il sperie pu
țin.

— Eu n-am să sparg 
pahare. N-am să-mi 
bat nevasta. N-o să mi 
se conteste valoarea 7

Nu cred că există a- 
cest pericol. Cine spu
ne că gloria implică 
neapărat bădărănia 7

Teodor MAZ1LU

— Acum ar fi culmea 
iarbă verde I Desen de

să nu mai vină !a
l. Dogar MARINESCU

— Ghici ce ți-au adus tâticuî ți mămica ta, 
tocmai din mijlocul pădurii ? Desen de MATTY

— Ăștia iau și acasă,

Ce foșnet plăcut

La iarbă verde ca la făcutul lecțiilor...

— Stai o clipă I Din greșeală am aruncat și o 
hîrtie de-o sută...

Desene de Gh. CHIRIAC

DE-ALE LUI NEA MARIN

„Acte falșe“!
Md frate-miu, bag 

samă că toate pe lu
mea asta sînt făcute 
eu socoteală.

Dacă te uiț cu de-a- 
măruntu fiecare lu- 
erușor șl vietate are 
rostu ei.

Numa la oameni si 
schimbă socoteala. Că 
oamenii sint de toate 
felurile șl nu-i poți 
dibui de-adevăratelea 
decit dupe ce să 
scurge vreme multă pe 
jghiabu vieții.

Trebuie să faci eu 
unu armata sau să-l 
vez la greu ca să-ncepi 
să-l cunoști.

Pă sl-ntimplă cite- 
odată de slnt doi frați 
buni, dintr-o mumă 
știi 7 Sau sint chiar 
gemini, de te uiț la ei 
și nu știi care ie ăla și 
care ie ălălalt ți cind 
ii cunoști bine unu e 
dulce ca hierea și-altu 
e amar ca mierea. — 
la suflet, de I

Sau te pomenești 
cind ță lumea mai 
dragă că un preten 
bun, pentru care ai 
băga mina-n foc, să 
face-al dracu, o ia 
rasna și nu te mai in- 
țălegi cu el de fel. de 
fel, de fel I

De-aia vorba bdtri- 
nească ie plină de 
miez : „Că bou al 
dracu să cunoaște la 
jug și omu ăl bun la 
greu”.

De-aia zic io că oa
menii ie greu să-l 
cunoști .cd sint unii 
schimbători 1

Asta bag samă vine 
la oameni din cauza 
interesului. Că vez 
orcum oi Intoarce-o 
n-am auzit de furnigă 
sau de albină care sd 
vrea să ia locu alte
ia, știi 1

Si interesu bag samă 
vine dl la scaun. Că 
până nu s-a inventa 
scaunu cine ce Interes 
avea să ia scaunu al
tuia 7

Mare năcaz am io 
p-ăștia, că deobicei 
umblă și cu acte falșe.

Pă stai să vez :
Auz, mă duc io la 

București șl mă sui di 
la gard in otobuzu 32.

Md frate-miu ierea 
o-nghesuială, că veni- 
sără fr-o 3 trinuri șl 
otobuze nu era decit 
unu. Ne sulrăm noi in 
iei cum puturăm, și 
plecarăm.

Da din cauză de-n- 
ghesuială 1 să făcu rău 
la o muiere bătrină.

Cum Ierea lingă 
mine o prijonii 10-n 
brațd și-i zic la unu 
de ședea pi-un scaun :

— Scoâl, matale pu
țin, să șadă dumneaiei 
o țird.
- Pă di ce 7
— De-aia, că i sd 

făcu rău I
— Pă di ce nu stă 

acasă 7 Ăsta ie scaunu 
meu și nu-l dau.

„Md frate-miu. zice 
mintea mea-n gindu 
ei, păi dacă ăsta nict 
scaunu din otobuz nu 
vrea să-l dea, da dacă

ar sta pe fr-un scaun 
mai niggle de ăla care 
e in plus, știi ?“.

Dacă văzul că nu să 
scoală strigai un mili
țian :

— Tov. plotoner, la 
la-l pe dumnealui că 
umblă cu acte falșe I

— Nu-l adevărat, 
zice ăla dupe scaun.

— Cere-i matale bu- 
letinu, să vez că-i 
falș.

— Legitimația dumi- 
tale I zice plotoneru.

Dacă văzu iei că 
n-are-ncotro. să sculă 
dupe scaun, c-avea 
buletlnu-n pozinaru di 
la spate.

Pusă! io muierea-n 
locu lui șl mă liniștii.

— De ce vorbești 
mata fără sd te gin- 
deștl, imi zice mili- 
țianu, dumnealui are 
acte-n regulă !

— Vez bă, agricultu'-‘ 
ră ! zice ăla.

— Ce să văd, zic io, 
văd că buletinu ie 
falș. Io-te tovarășu 
milițian, icișa scrie că 
băiatu are 30 de ani. 
Si iei n-are decit 23 !

— Cum vine asta 7 
zice plotoneru.

— Așa bine, ci trel- 
zăci fără șapte, fac 
douăștrei, că-i lipsăsc 
ăia șapte de-acas.

Mă ce le-aș mai face 
io la ăștia de umblă 
cu acte falșe, la ăștia 
cu acte falșe, ce le-aș 
mal face lo, știi 1

Amza PELLEA

AutomobfliștH nervoși șl 
mal nervoși, dar cu darul 
beției ... de viteză m-au 
întrebat dacă agenții de 
circulație se bucură și el 
de aceste zile de odihnă. 
Nu. Spre fericirea automo- 
biliștilor și a autovehicu
lelor dumnealor de orice 
culoare, agenții de circu
lație vor sărbători zilele 
lor de odihnă prin muncă 
și mai ales, stații.» radar. 
(A dracului și invenția 
asta I)

Extrem de multe între
bări se refereau la cutiile 
goale de conserve, la co
jile de ouă. la cioburile de 
pahare colorate ori neco
lorate. la fostele ambalaje 
Oăudate In presă au ba), 
ale artioolelor comestibile, 
ori necomestibile. dar 
folosite la Iarbă verde, 
întrebau oamenii dacă nu 
cumva se strică tradiția 
ducînd toate aceste „res
turi" la locul special ame
najat. Le-am răspuns... 
Este mal elegant din par
tea mea să nu vă spun ce 
le-am răspuns In legătură 
cu „tradiția" dumnealor.

Știți de ce cred eu că 
este mal elegant să oco
lesc ce le-am răspuns 7 
Pentru că răspunsurile 
mele au fost foarte „tari". 
Uneori extrem de tari. 
Cum să nu fii nervos cînd 
după fiecare ieșire in masă 
la iarbă verde, în lumea 
animalelor știu că s-au pe
trecut drame. Au fost im- 
pușcați porci mistreți pe 
motiv că ei ar fi întors 
iarba verdfe din pădure pe 
dos. S-au sinucis clrtițe 
pentru că au fost acuzate 
că ele au făcut mușuroaie
le de resturi menajere. 
Iepurii fug $1 acum pentru 
a nu fi și el acuzați de 
„tradiția" pe care o lăsăm 
după astfel de ieșiri la 
iarbă verde. O biată că
prioară a luat verde de 
Paric pentru că... Dar =-o 
lăsăm moartă cu tradiția 
asta...

„De rupi din codru o 
râm urea

Ce-i pasă codrului de ea ?” 
Aceste versuri le-am pri

mit intr-un plic albastru, 
lipit foarte bine de un 
anonim, dar fără nici un

fel de explicație, fără nici 
un fel de referire la su
biectul in discuție. M-am 
gindlt că totuși este bine 
să atragem atenția că in 
aceste zile, numai în aces-

Intrebările care ml s-au 
pus au fost nu diverse, ci 
foarte diverse. Unei? Între
bări ridicau probleme, alte
le le lăsau jos. Unele erau 
serioase, altele mai puțin

„Cuibul dorului" cu un 
autovehicul proprietate per
sonală la care ții foarte 
mult ? I-am răspuns tova
rășului cu un venit peste 
salariu mal mult decit

$4 VĂ REȚIN UN LOC 
MÂI USCAT LA IARBĂ VERDE?

Agenții de circulație vor sărbători aceste zile de odihnă prin muncă. De ce au fost 
împușcați niște porci mistreți. Bere blondă, neagră si „încrucișată". Privighetorile nu 

vor cinta Love Story I

te zile, versurile de mal 
sus iși pierd valabilitatea. 
De ce ? Păi dacă un milion 
de oameni ies la iarbă 
verde și fiecare rupe 
cite-o rămurea. credeți că 
nu-f pasă codrului de ea 7 
Mira-m-aș !

serioase. Vă voi da doar 
citeva exemple De pildă, 
întrebarea 136 de mii zero, 
zero nouăsprezece. suna 
cam In felul ăsta : dacă de 
la Sinaia faci la stingă in 
sus spre Muntele Păduchio- 
su, poți ajunge la cabana

mediu, care ne-a pus a- 
ceastă întrebare, că este a- 
devărat că pină acum 10 
zile nu puteai coti spre 
Muntele Păduchiosu fără 
a te „scărpina" tn buzunar 
pentru Înlocuirea amortl- 
zoarele autovehiculului.

Asta pentru că încă nu so
siseră citeva autocamioane 
cu piatră din munții Do- 
brogei. Am discutat per
sonal cu secretarul Consi
liului popular Sinaia șl 
domnia sa m-a asigurat că 
dacă in 2—3 zile nu so
sește piatra de Dobrogea, 
vor apela la (scuzați-mi, 
vă rog, lalofonJa) piatră din 
munții locali și mai ales 
proprii, pe fondul melodiei 
„Piatra, piatră, de « 
piatră".

O altă întrebare : „Ce 
legătură este Intre Ion 
Barbu din comuna Balaciu, 
județul Ialomița, ți cabana 
„Gura Diham" ? Dacă nu 
există nici o legătură, 
atunci să ne răspundeți, 
pentru ce-a fost inventat 
briceagul 7“ Răspuns : „Nu 
vreau să ajung la cuțite 
cu Ion Barbu din Balaciu, 
dar Intre el și cabana Gura 
Diham nu există nici o le
gătură. ci doar faptul că el 
a vrut să știe toată lumea 
că a fost In excursie și 
și-a incrustat numele și 
adresa cu un briceag, for
mat pește, pe tăblia unul

pat al cabanei. Briceagul 
a fost inventat, este adevă
rat, pentru excursioniști, 
dar pentru a fi folosit cu 
totul și cu totul In alt 
scop. „Sint sigur că și băn
cile, și mobilierul, și copa
cii (chiar cei pe care s-au 
săpat inițiale și inimi, una 
mal barnardistă decit alta) 
vor fi de acord cu mine.

In aceste zile se va 
găsi bere pe săturate 7 
Unde și de care 7 Ca să nu 
greșesc cumva cu reco
mandările le-am răspuns : 
„Dacă aveți poftă să beți 
bere „Azuga", petreceți-vă 
aceste zile de odihnă la 
Piatra-Neamț. Vă place 
berea de Craiova ? Căuta- 
ți-o la poalele Munților 
Rodnei. Dacă o preferați pe 
cea de Pitești, faceți o ex
cursie la Constanța". Dă 
doamne să fiu dat in ju
decată pentru „calomnie" ! 
Dar n-am eu norocu’ ăsta 
pentru că am Intilnit 
gheață de Slobozia In fra
pierele din restaurantele 
Maramureșului. Și asta in 
toiul iernii.

Un îndrăgostit m-a în

trebat dacă este adevărat 
că privighetorilor li s-a 
trasat ca sarcină să cinte 
pe crăci in aceste zile de 
agrement, printre alte me
lodii, și Love Story ? A 
trebuit să-1 dezamăgesc pe 
îndrăgostit. Privighetorile 
vor cinta tot de-ale noas
tre. Este adevărat că s-a 
încercat ceva, dar specia
listul adus din străinătate 
pentru această problemă 
a confundat privighetorile 
cu... cucii. Șl ăștia-s grei 
de cap. Și, mai ales, afoni.

Dacă nu este nici o grabă 
din partea dumneavoas
tră. eu pot să vă țin de 
vorbă pină răspoimiine. 
Doar știți bine cite între
bări mi s-au pus. Milioanei 
Eu zic să ne oprim totuși 
aici si să ne vecLm fiecare 
de pătura lui (întinsă pe 
Iarbă, pe orizontală și nu pe 
verticaîă). Daca ajung 
înaintea dumneavoastră, să 
vă rețin un loc mai uscat 
și mai in față la iarbă 
verde ?

Petrecere frumoasă.

Mcuță TANASE
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Maiestății Sale IULIANA
Regina Țârilor d» Jo>

HAGA
Cu prilejul zilei de naștere e Maiestății Voastre — Ziua națlonalA a 

OJandei — »Int bucuros aă vă pot adresa. în numele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste România fi al meu personal, calde felicitări, îm
preună cu cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate poporului olandez prieten.

Pâstrind cele mal frumoase amintiri despre recenta vizită In Olanda, 
precum șl despre convorbirile rodnice pe care le-am avut cu această 
ocazie, am ferma convingere că relațiile prietenești de colaborare dintre 
România șl Olanda vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și înțelegerii în Europa și In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prcfedirifrle Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

întoarcerea din Finlanda 
a delegației Partidului Comunist Român

PLECAREA MINISTRULUI 
TRANSPORTURILOR

$1 IELECOMUNICAIIILOR 
IN S.U. A.

Luni dimineața a plecat In Statele 
Unite ale Amcrlcli Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, care va efectua o 
vizită oficială in această țară la in
vitația ministrului transporturilor al 
S.U. A.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prczențl Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, Nicolae 
Ecobcscu, adjunct al ministrului a- 
faccrilor externe, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Leonard C. Mocker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

(Agerpres)

viața internațională
HANOI

întrevederi ale ministrului de externe 
al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud 

vut ]oc o convorbire, desfășurată ln 
spiritul strlnsei fraternități dintre 
Nord șl Sud.

In aceeași ri, Nguyen Thl Blnh ■ 
fost primită de Le Duan, prlm-secre- 
tar al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam.

HANOI 30 (Agerpres). — Nguyen 
Thl Binh, ministrul afacerilor exter
ne al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului do 
Sud, aflată la Hanoi, a fost primită 
de premierul Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, Fam Van Dong. 
Agenția V.N.A. menționează că a a-

PARIS

ÎN EDITURA „JIJI PRESS"-JAPONIA

O NOUĂ CARTE
DESPRE ROMÂNIA

TOKIO 30 — Corespondență de Ia FI. Țulu j în editura „JIJI Press* 
a apărut volumul „Mcrgind pe propria el cale — România. Viața so
cială și politică". Autorul cărții este cunoscutul publicist Shiroo Suzukl, 
secretarul general al Asociației de prietenie Japonia—România, pre
ședintele Congresului Japonez al ziariștilor.

f Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Paul Nl- 
Culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Partidului Comunist Finlandez, 
® făcut o vizită in Finlanda, s-a Îna
poiat, duminică duDă-amiazâ. Ln Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Laurean Tulal. membru al 
C.C; al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Sălaj r1 P.C.R., 
Ion Cârje, director general-adjunct al 
Agenției române de presă „Ager
pres", redactor-șef al revistei „Lu
mea".

Pe aeroportul Otopenl. delegația a 
fost lntlmpinată de tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe

cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C.. al P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ion Circei 
și Virgil Cazacu. membri al C.C. al 
P.C.R., Ion Mărgineanu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. director ge
neral al Agenției române de presă 
„Agerpres", de activiști de partid.

★
Pe aeroportul din Helsinki, mem

brii delegației au fost conduși de to
varășii Aarne Saarinen, președintele 
Partidului Comunist Finlandez. Olavi 
Hanninen, vicepreședinte al partidu
lui, Olavi Polkolalnen, secretar cu 
probleme internaționale al C.C. al 
P.C. Finlandez.

Au fost de față Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României in Finlanda, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cuvintarea ambasadorului 
Japoniei la posturile 

de radio și televiziune
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Japoniei, ziua de naștere a Împăra
tului Hirohito, ambasadorul la Bucu
rești al acestei țări, Masao Kana- 
zava, a vorbit la posturile românești 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

Cronica zilei

SOSIREA UNEI DELEGAȚII ECONOMICE DIN IRAN
O delegație economică din Iran, 

condusă de Mohamed Aii Mehran, 
adjunct al ministrului economiei, a 
sosit, luni, tn Capitală. In timpul șe
derii ln țara noastră, membrii dele
gației vor avea convorbiri la Mi-

nlsterul Comerțului Exterior șl la 
alte ministere economice. In proble
me privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

Delegația Uniunii Studenților din 
R. S. F. Iugoslavia, condusă de Dra
gan Kalinic, președintele uniunii, a 
părăsit, luni după-amiază. Capitala, 
îndreptindu-se spre Belgrad.

Oaspeții iugoslavi au fost salutați, 
la plecare, pe aeroportul Otopenl, de 
Constantin Boștină, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din Republica Socialistă 
România, precum și de reprezentanți 
ai Ambasadei R. S. F. Iugoslavia la 
București.

(Agerpres)

t V

PROGRAMELE I și H

„Pri-
patriei-. Program

1,00 Program pentru copil 
mă vara 7-*------ "_______
prezentat de formații partici
pante la Festivalul cultural- 
artistic al pionierilor 61 șco
larilor, faza republicană. 
Prezintă Mihaela Istrate.

1,30 ..CINTEC ÎN MAI- — emisiu
ne de versuri șl dntece pa
triotice, muncitorești șl revo
luționare.

In Jurul orei 10,00 TRANS
MISIUNE DIRECTA DE LA 
STADIONUL „REPUBLICII- 
DLN CAPITALA A ADUNĂ
RII POPULARE ORGANIZA
TE CU PRILEJUL SĂRBĂ
TORIRII ZILEI DE 1 MAI. 
ZIUA SOLIDARITĂȚII IN
TERNATIONALE A CELOR 
CE MUNCESC.

12,00 STEAGUL ROȘU, STEAG DE 
LUPTA. Documentar despre 
tradițiile revoluționare. In
ternaționaliste ale mișcării 
noastre muncitorești.

11,25 Din folclorul popoarelor. 
Album distractiv.

1Î.00 Alo ! Aici e Stroe 1
13,14 Microredtal Anda Călugfl- 

reanu.
U.JQ „Soneria de alarmă* 

Dem. Râdulescu șl 1 
Fotino.

' cu 
Mihal

13,28 Drag ml-e cintecul șl 
cu Angela Moldovan, _____
Stan, Florica Ungur șl Radu 
Neguț.

13,39 Muzică, 
A Vaslllca

Tapalagă 
reanu.

Jocul, 
Aneta

aatlră șl umor eu 
Tastaman, Ștefan 
șl Dumitru Rucâ-

13,50 Primăvară, primăvară... eu 
Puica Iglroșanu.

13,57 Invincibilul Mighty Mouse.
14,04 „Bublco- de I. L. Caraglale 

cu Elena șl Toma Caragiu.
14,12 Canțonete celebre tn Inter

pretarea lui Valentin Teodo- 
rian.

17,00 Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney.

17,50 Improvizații pentru nai șl 
orgă. Concert de muzică
populară la Ateneul Român 
cu Gheorghe Zamfir, la nai 
și Marcel Celller (Elveția), la 
orgă.

18.10 Film serial pentru tineret : 
Tunelul timpului. Episodul 
V : .,Billy the/ Kid“. In dis
tribuție : James Darren, Ro
bert Colbert, Robert Walker 
(in rolul lul Billy). Regia J.

, Juran.
19,00 Pâmint străbun, pâmlnt ro- . 

mânesc. Cintece revoluționa
re, patriotice și ostășești, pre
zentate de ansamblul artistic 
„Doina- al Armatei.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, 

muncii in 
patriei.

20.10 Primăvara
de clntece 
pretează 
„Doina- al _______ ____
și orchestra Radlotelevizlunii.

20.30 Varietăți... la iarbă verde.
Spectacol umoristic-muzical 
realizat de Tlti Acs. înregis
trare din sala de concerte a 
Radlotelevizlunii. își dau con
cursul : Stela Popescu, Toma 
Caragiu. Dem. Răduleseu, 
Ștefan Bănică, H. Nicolaide, 
Radu Zaharescu, Emil Po
pescu, Nicu Constantin. Cor
nel Vulpe, Marlus Pepino 
Ioana Crâclunescu, Decebal 
Curta. Soliști de muzică 
ușoară : Doina Badea. Mar
gareta PIslaru, Marina Vol- 
ca. Angela Sjmilea, Doina 
Limbășanu, Dan Spătaru, Mi
hal Constantinescu. Cornel 
Constantlnlu. Mihaela Mijea. 
Soliști de muzică popuTară : 
Marla Clobanu, Ion Dolănes- 
cu, Maria Cornescu. Nelu 
Bălășoiu, Ștefanla Rareș. Flo- 
rica Bradu șl orchestra con
dusă de Paraschlv Oprea. 
Orchestra de estradă a P.adfo- 
televlzlunil, condusă de Sile 
Dinlcu. Prezintă Almde laco- 
bescu șl Doru Iacobescu.

22,45 Telejurnal. © 1 Mal ln țară 
și în lume.

o Sărbătoarea 
orașele șl satele

de aur — montaj 
și versuri. Inter- 
ansamblul artistic 

armatei și corul

9 Andrei Rubliov j COTROCENI
— 19.
© Trăind in libertate : TIMPURI 
NOI — 9—18 tn continuare.
e Program de filme documentare t 
TIMPURI NOI — 20,15.
© In orașul S. — 10; 12; 14,
ploaia ; Podul ; Borlnagc ; Mistral
— 16,30, Medalion Grlgore Vasillu 
Birlic : Bing-bang și Doi vecini — 
18,30, Furia — 21 : CINEMATECA 
(sala Union),
© Cu mllnlle curate : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30.
• Explozia : RAHOVA — 15.39; 
18; 20,15.
• Țara sălbatică : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 15.30; 18; 20,30.
© Structura cristalului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
0 Nici un moment de plictiseală t 
GLORIA - .....................................
13,30; 20,45, 
13.30; 15,45;
O Bariera t
20.15.

8.30; 11; 13,30; 16; 
MIORIȚA — 9; 11,15; 
18; 20,30.
UNIREA — 15,30; 18;

© Atentatul : ÎNFRĂȚIREA INTRB 
POPOARE — 15.30; 18; 20.15.
o Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : BUCEGI — 15.30; 18; 
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© Copilul sălbatic : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
© Neamul Șolmăreștllor t MUNCA
— 16; 19.
O Cow-boy : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30.
0 Cine clntă nu are glndurl rele t 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
• Organizația : FERENTARI —
15.30; 18; 20.15, POPULAR — 13,30; 
18: 20,15.
• Ucidețl oaia neagră : COSMOS
- 16; 18; 20.
• Marea evadare i
15,30; 19.
© Poliția mulțumește : PACEA — 
15,45; 18: 20,15.
• Domnului profesor, cu dragos
te : PROGRESUL - 15.30; 18; 20,15.
• Bulevardul romului: VITAN — 
15,30; 13; 20.15.-

LIRA

Convorbirile dintre reprezentanții 
R. D. Vietnam și S. U. A.

PARIS 30 (Agerpres), — La Paris 
au avut loc, duminică șl luni, n<M 
intllnirl Intre Nguyen Co Thach, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al R.D. Vietnam, șl William Sul
livan, adjunct al asistentului secreta
rului do stat al S.U.A. Au fost exa
minate modul in care sint aplicate 
prevederile Acordului cu privire la 
Încetarea războiului șl restabilirea

păcii ln Vietnam, precum șl măsuri 
pentru Îndeplinirea lor strictă.

★
Fam Van Dong, premierul Consi

liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
l-a primit, la Hanoi, pe Benjamin 
Spock, cunoscutul militant american 
pentru drepturile civile, cu care a a- 
vut o convorbire prietenească — re
latează agenția V.N.A.

Congresul Uniunii vietnamezilor 
care trăiesc în Franța

PARIS 30 (Agerpres). — Uniunea 
vietnamezilor care trăieso In Franța 
va milita pentru unirea eforturilor 
tuturor vietnamezilor In spiritul în
țelegerii naționale, devenind, astfel, 
un factor activ caro să contribuie la 
restabilirea păcii în Vietnam și se 
va pronunța pentru îndeplinirea 
prevederilor Acordului de la Paris 
cu privire la încetarea războiului șl 
restabilirea păcii in Vietnam — se 
arată în rezoluția congresului ex
traordinar al organizației, desfășurat 
lntr-o suburbie a Parisului. Congre
sul a salutat cu satisfacție propu
nerile ln șase puncte formulate de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
poziția G.R.P. la consultările care au 
loc intre reprezentanți ai G.R.P. al 
R.V.S. și ai administrației de la 
Saigon.

★
VIETNAMUL DE SUD 30 (Ager

pres). — Asociația budiștilor din 
Vietnamul de sud a dat publicității 
o declarație in care cere administra

ției de Ia Saigon restabilirea drep
turilor democratice și eliberarea de- 
ținuților politici. Semnatarii docu
mentului se pronunță Împotriva spri
jinului acordat de Statele Unite re
gimului Nguyen Van Thleu și de
nunță încălcările permanente ale pre
vederilor Acordului de la Paris cu 
privire la Vietnam de către admi
nistrația saigoneză.

Noi bombardamente 
asupra Cambodgiei

HONOLULU 30 (Agerpres). — A- 
vlația americană a continuat, dumi
nică, bombardamentele asupra regiu
nilor eliberate din Cambodgia — a 
anunțat un purtător de cuvint al Co
mandamentului militar al trupelor 
americane staționate in zona Pacifi
cului. La acțiunile de duminică au 
luat parte și bombardiere „B-52".

14,18 „în Clșmigiu- — moment 
vesel muzical cu Ion Finteș- 
teanu și Marcel Anghelescu.

14.25 Concert de fanfară.
14.31 Să ridem cu Amza Pellea.
14,40 Clntec, Joc șl voie bună cu 

Ștefanla Rareș, Ion Cristo- 
reanu, Ion Lăceanu șl un 
potpuriu de dansuri populare.

14.32 Reportaj despre cel ce mun
cesc astăzi.

cinema teatre

18.» CIntece vesele cu 
Enache.

George

15,12 „Cuibul dragostei" — 
ment vesel cu Rodlca 
lagâ.

18.20 Autogral muzical : 
Drâgan.

18,29 „Strada* văzută d« 
Glurumla.

mo- 
Tapa-

Dida

Aure!

15,35 CIntece de viață lungă cu 
Mariana Bădolu. Illnca Nlțu- 
lescu șl o 
de Nlcușor

15,42 ,.O poveste
Lucian.

formațle condusă 
Pred eseu.
cu bănci” cu Ion

• Clprlan Porumbescu : PATRIA 
— 10; 13,30; 17; 20.30.
• Veronica : CENTRAL — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15, BUZEȘTI — 
16; 18; 20. FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 21.
O Acea pisică blestemată : LU
CEAFĂRUL - 8.30; 11; 13.30; 16; 
13,30; 21. BUCUREȘTI — 8,30: 11; 
13,30; 16: 18.30; 21.
• Fata bătrlnă : CAPITOL — 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Grăbiți apusul soarelui : 
ROVIAR — 9; 12.30; 16; 19.30, 
LOD1A — 9: 12.30; 16; 19.30.
DERN - 9; 12.30; 16: 19.30.

• Teatrul de operetă,: Se mărită 
fetele - 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale“ (sala Comedia) : Părinții
teribili — 20, (sala Studio) : Pri
zonierul din Manhattan — 20.
© Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.

9.30;

FE-
ME-
MO-

filmului muzical. 
In premieră cu 

Mac Lalne.

15,50 Din Istoria 
Secvențe 
Shirley

15,55 Clntațl 
Doină 
Cristian Popescu.

16,M Un zlmbet pe 16 mm con
semnat de Marin Traian.

18,10 10 minute la Follies Bergăre.
16,20 Ritmuri noi In operete, cu 

Cleopatra Melldoneanu, Car
men Hanganu, Dantela Volcu, 
Comei Rusu șl Nicolae Ță- 
ranu.

cu noi... ne Invită 
Spătaru-OUnescu și

• Tecumseh : LUMINA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18.30; 20,45, VOLGA — 
8.45; 11; 13.15; 15.45: 18.15: 20,30. 
TOMIS — 8.30; 11; 13.30; 16;
18.30; 21.
• Misterul 
SCALA — 
18.45; 21.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin șl Valentina 
— 10. Joc de pisici — 15. Iubire 
pentru iubire — 20.
® Teatru) „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără neves
te — 20.
• Teatrul 
sufleurului

Gluleștl : Răzbunarea 
— 19,30.
„Țăndărică- (sala din 

Răi șl nătărăi
din Insula Balfe :

9,15; 11,30; 13.45; 16.15;

de desene animate

16,30 Gimnastică : R.D.G.—Japonia
(masculin). înregistrare de la 
Berlin.

e Program
pentru copil : DOINA — 9,30; 17,15.
© Adio Petersburg ! : DOINA — 
10.45: 13; 15,15; 18,30; 20.30.
© Ce se intimplâ, doctore 7 : FES
TIVAL — 9; 11.15; 13,30; 16: 18.15:
20.30. EXCELSIOR - 9-11.15:
tî....................... " |TAV DRJT —
9.15-, 11.30; 13 45: 16; 18.15; 20.30.
«Lowe £tory; COTROCENI
16.30.

e Teatru) 
str. Academiei) :
— 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Nat
han înțeleptul — 19,30.
n Teatrul de revistă și 
..Ion Vasilescu- : Mitică 
— 19.30.
4 Teatrul satirlc-muzlcal 
nașe- (sala Savoy) : 
cuvintul 
Victoriei 
11; 19,30.

comedie 
Popescu

„C. T5- 
Rcvista are , 

— 19,30, (sala din Calea 
nr. 174) : Jos pălăria ! —

— h;
0 Circul „București- • Spectacol 
prezentat de Circul chinezesc din 
Șanhal — 19.30

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; București, Piața Jdnlell Tel 17 60 10. 
Calea Grivițel

în prefața volumului, care art 
peste 300 de pagini, autorul arată : 
„Interesul japonezilor față de 
România este mare, deoarece pre
stigiul României in viața interna
țională a sporit ferm șl rapid, iar 
relațiile dintre cele două țări s-au 
dezvoltat considerabil". El relevă, 
de asemenea, că, de fiecare dată 
clnd a vizitat România, a fost im
presionat de înaintarea rapidă a 
țării noastre pe calea dezvoltării 
economice și sociale si a înțeles că 
„există multe lucruri in această 
țară constructoare a socialismului 
care trebuie cunoscute In Japonia".

ln cele cinci capitole ale volu
mului, autorul prezintă biografia 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a altor conducători ro
mâni. politica externă a țării noas
tre șl rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ln îndeplinirea progra

mului de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Au
torul înfățișează, de asemenea, 
procesul de dezvoltare multilate
rală a României, dediclnd o mare 
parte a cărții vieții de toate zilele 
a locuitorilor, activității sociale, 
politice, economice, diplomatice, 
precum șl evoluției istorice a 
României. O atenție deosebită este 
acordată succeselor obținute In 
procesul de industrializare a țării.

Bogat ilustrat cu fotografii Infă- 
țlșind cele mai diverse aspecte ale 
vieții actuale a României socia
liste, volumul a apărut in libră
riile japoneze.

Shiroo Suzukl a mai publicat, 
singur sau in colaborare, încă trei 
cărți despre țara noastră : „Româ
nia azi* — 1963, „Invitație ln 
România" — 1966 șl „România — 
țara șl cultura" — 1969.

Vizita delegației P. C. R. 
în Danemarca

COPENHAGA (Agerpres). — Con- 
tlnuindu-șl vizita in Danemarca, de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Miron Constan
tinescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut o întrevedere cu KarI 
Skytte, președintele Parlamentului 
danez, precum și cu membrii Birou
lui grupului parlamentar al Partidu
lui Socialist Popular din Danemarca. 
Cu acest prilej s-a exprimat satisfac

ția pentru bunele relații dintre par
lamentarii din țările noastre și do
rința de a le dezvolta pe mai de
parte.

Delegația a vizitat, de asemenea, 
ferma zootehnică experimentală de 
la Trolesminde, cartiere noi și insti
tuții social-culturale din orașul Aal
borg șj a purtat discuții cu primarul 
și membri al Consiliului municipal 
al acestui oraș, precum și cu condu
cerea sindicatului muncitorilor din 
Aalborg.

Abidjan Sesiunea Consiliului Uniunii
Interparlamentare și-a încheiat lucrările
ABIDJAN 30 (Agerpres). — A 112-a 

sesiune a Consiliului Uniunii Inter
parlamentare s-a Încheiat la Abidjan, 
capitala Coastei de Fildeș. Sesiunea 
a adoptat un proiect de rezoluție, 
prezentat de Coasta de Fildeș, in care 
se reafirmă poziția Uniunii Interpar
lamentare privind reglementarea si
tuației din Orientul Apropiat, pe 
baza rezoluției Consiliului de Securi
tate din 1967, așa cum a fost expusă 
cu ocazia conferințelor de la Haga, 
din 1970, și Roma, din 1972.

La lucrări, care au fost deschise Ia 
24 aprilie, au participat 400 de par
lamentari, reprezentind forurile le- 
gislative din 55 de țări.-membre ale 
uniunii Interparlamentare. ■ Din țara - 
noastră a participat o delegație con
dusă de Corneliu Mănescu, președin
tele Grupului român al Uniunii In
terparlamentare.

Următoarea sesiune a Consiliului 
Uniunii Interparlamentare se va des
fășura la București, In aprilie 1974.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Apele fluviului Mississippi — care amenință de o lună de zile vaste 
suprafețe, orașe, locuințe și vieți omenești — au atins, in dreptul ora
șului St.'Louis, nivelul record de 13,2 metri, depășind cu peste 3 m 
cota normală. Au fost inundate 8 milioane de hectare de pămint (în 
mare parte cultivat) pe teritoriul a șapte state din vestul mijlociu 
și sudul S.U.A. Numărul persoanelor afectate de inundații se ridica 
la 100 000. 25 000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuin
țele ; 10 persoane au fost ine’cato numai pe cursul inferior al flu
viului. Președintele Nixon a declarat cinci state zone de dezastru si a 
aprobat adoptarea unor ajutoare imediate. Oficialitățile locale — care 
au întreprins intense măsuri do protejare si do salvare — apreciaza 
că punctul culminant al calamităților a fost depășit în momentul în 
care apele fluviului Mississippi s-au unit cu Missouri. In foiograiie . 
Aspect din regiunile sinistrate.

LISTA OFICIALA
B obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștigă
toare la tragerea la sorți lunară 

din 28 aprilie 1973

ț? O <X> _ O v Valoarea i
2 = r O □

-^2 cIșfiRurllor

E no « u E o X w3 3
Z z par- totalău n o n o țlalâ

°
1 39180 27 100 000 100 000
1 35563 04 75 000 75 000
1 89645 18 50 000 50 000
1 08966 52 25 000 25 000
1 95933 39 10 000 10 000
1 57074 19 5 000
1 03388 53 5 000
1 22492 11 5 000
1 30110 03 5 000 20 000

Terml-
nația 
seriei

SS
SS

067 03 2 000
763 45 2 000
344 13 2 000
169 33 2 000 800 000

1G0 617 OR 1 000
100 640 01 1 000
100 258 08 1 000
1C0 815 42 1 000
100 029 46 1 000
100 360 54 1 000
100 495 28 1 000 700 000

1 000 50 15 800
1 000 35 07 800.
1 000 99 49 800 2 400 000

4 109 TOTAL ! 4 180 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 Iei. In valoarea ciștigu- 
Yilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
filialele C.E.C.

Ambasadorul român In Uru
guay, Valeriu Pop, a inminat 
Bibliotecii naționale din Monte
video, din partea Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, 
volumele prezentate la Expozi
ția cărții românești. Ministrul 
a.i. al educației și culturii, dr. 
Victor Cortazzo, a mulțumit 
pentru această donație, subli
niind câ includerea in fondul 
Bibliotecii naționale din Monte
video a celor peste 500 de vo
lume, care reflectă înaltul nivel 
al vieții spirituale din România, 
constituie un moment important 
ln dezvoltarea colaborării prie
tenești dintre popoarele român 
și Uruguayan.

Creșterea rîndurilor Par
tidului Comunist Italian.

Efectivul membrilor P.C.I. era, la 26 
aprilie 1973, de 1 545 257. Ziarul 
„l’Unită" precizează că această ci
fră depășește cu 59 260 numărul 
membrilor partidului la data de 26 
aprilie anul trecut.

tn comunicatul comun 
polono-cubanez Prlvir« 
la convorbirile dintre delegația R. P. 
Polone, condusă de Henryk Ja
blonski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat, și delegația cu
baneză, condusă de Osvaldo Dorticos, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Re
publicii Cuba, părțile și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări, 
reafirmindu-și dorința de a lărgi și 
pe viitor relațiile politice între cele 
două state și partide, precum și coo
perarea economică, tehnico-ștlințifică 
și culturală polono-cubaneză.

Cancelarul R. F. Germa-
Willy Brandt, a sosit la Wa

shington, pentru a întreprinde o vi
zită oficială în S.U.A. Pe aeroport, 
cancelarul Brandt a declarat că, in 
cadrul discuțiilor pe care le va avea, 
marți și miercuri, cu președintele 
Nixon, va acorda o atenție deosebită 
relațiilor Statelor Unite cu țările 
Europei occidentale.

Republica Democrată Ger- 
HlCînă a in rir.dul țărilor
membre ale Organizației Internațio
nale a Meteorologiei, a anunțat se
cretarul general al organizației, Da
vid Davies. R.D.G. este, de aseme
nea, membră a Organizației Națiu-

nllor Unite pentru Educație, Știință, 
și Cultură (UNESCO), precum șl a 
Organizației Internationale & Tele
comunicațiilor.

Comunicat cehoslovaco- 
mOn^Ol. Ministrul da externe al 

R. P. Mongole, Lodonghiln Rincin, 
și-a încheiat vizita la Praga, la invi
tația omologului său, Bohuslav Chnou- 
pek. în comunicatul comun dat 
publicității se arată câ miniștrii de 
externe ai celor două țări au pro
cedat la un schimb de păreri in pro
blemele legate de dezvoltarea con
tinuă și consolidarea relațiilor ceho- 
slovaco-mongole și au examinat 
diferite chestiuni ale situației in
ternaționale actuale.

Unitatea Populară de
nunță escaladarea activi
tății subversive °rsan-zată d» 
opoziția reacționară și condamnă ac
țiunile provocatoare săvirșlte in ulti
mele zile în Chile, se arată într-o 
declarație a Comitetului Politic Na
țional al Frontului Unității Populare. 
Declarația cheamă camenii muncii 
din Chile la vigilență și le cere să 
acorde sprijin guvernului președin
telui Salvador Allende.

Convorbiri iugoslavo—ja- 
pOHgZg, La Belgrad au Început 

'convorbirile oficiale dintre Miloș Ml- 
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal și secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, și Masayoshi Ohira, mi
nistrul japonez al afacerilor externe. 
Sint examinate evoluția relațiilor 
bilaterale și unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

SCHIMBĂRI IN ALIMENTAREA ASTRONAUȚILOR
Membrii echipajului misiunii „Skylab'' se vor hrăni 

ca pe Pămint

lese de ei înșiși. Me
sele zilnice vor fi ase
mănătoare celor luate 
la un restaurant cu 
autoservire : fiecare
dintre astronauți va a- 
vea o tavă proprie, cu 
un lăcaș ----
care vor fi 
cutiile de 
pentru a fl 
tăvile dispunind 
un sistem de încălzire 
electric.

Motivind inovațiile

HOUSTON 30 (A-
gerpres). — Spre deo
sebire de predecesorii 
lor, membrii echipaju
lui misiunii „Skylab", 
care va debuta la 14 
mai, nu vor folosi ex
trase comprimate de 
carne și hrană sinte
tică in timpul celor 28 
de zile cit vor lucra 
in laboratorul orbital. 
Meniurile lui Conrad, 
Kerwin și Weitz vor fi 
alcătuite din feluri de 
minCare obișnuite, a-

special in 
introduse 
conserve 
încălzite, 

de

In alimentarea a&- 
tronauților, Malcom 
Smith, medicul șef al 
programului, a afirmat 
că ele urmăresc elimi
narea unor efecte ne
gative semnalate cu 
prilejul misiunilor 
„Gemini" șl „Apollo", 
cind s-a constatat un 
dezechilibru al săruri
lor minerale, o pier
dere a apei din corp 
șl o scădere generală a 
greutății.

Generalul Peron va reveni
in curind in Argentina 

-anunță Hector Campora
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

Președintele ales al Argentinei, Hec
tor Campora, a anunțat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că genera
lul Peron va reveni curind in țară, 
pentru a se stabili aici definitiv și 
pentru a prelua conducerea Partidu
lui Justițialist. Cu același prilej, șe
ful statului argentinean a confirmat 
destituirea lui Rodolfo Galimbertl 
din fruntea Mișcării tineretului justi- 
țialist, preclzind că aceasta este sin
gura modificare intervenită în rinduî 
cadrelor de conducere ale acestei 
mișcări.
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ORIZONT MUNCITORESC 73
Dp I Mal aducem un profund 5/ vibrant omagiu clasei muncitoare, iirlașfl lorțrt a 

omenirii, care, prin spiritul el revoluționar, prin caracterul organizat al luptei sale, se 
situează în avangarda tuturor mișcărilor sociale, pentru pace șl progres, pentru viitorul 
întregii umanități. In pofida dllerltelor teorii care încearcă să înfățișeze deformat, sd 
diminueze rolul primordial al clasei muncitoare ca lorfă determinanta a progresului 
social, realitățile lumii de azi pun In evidentă CREȘTEREA ACESTUI ROL, ADINCIRF.A 
SA, SPORIREA INFLUENȚEI clasei muncitoare asupra mersului istoriei contemporane.

Ca trăsături fundamentale, cu caracter general, legate de rolul Istoric al clasei 
muncitoare în viața întregii omeniri se înscriu creșterea Influenței partidelor comu
niste sl muncitorești. Intensificarea tendinței spre unitate a diferitelor detașamente 
ale clasei muncitoare.

Unor preocupări actuale șl aspecte noi Intervenite în condițiile de muncă șl de 
viată ale clasei muncitoare le consacrăm pagina de lată.

UN PROLETARIAT NOU, TÎNĂR, ÎNVAȚĂ Șl LUPTĂ
Unul din elementele noi, cele mai caracteristice, în dosfâțurarea luptei clasei muncitoare, avind o 

Importanță deosebita in perspectiva dezvoltării social-politice pe plan mondial, îl constituie formarea, 
întărirea ți afirmarea tot mai viguroasă a proletariatului în noilo state care au pățit pe calea 
dezvoltării independente, în țăiile africane, pe continentul latino-american, ca factor determinant al pro
cesului de înnoiri sociale.CU RESPONSABILITATEA DE CLASĂ CONDUCĂTOARE

In procesul edificării socialismului ți comunismului, clasa muncitoare îți dezvoltă rolul de forță socială conducătoaro a societății, iți 
'mbogățețt» orizontul profesional ți de cultură, îți valorifică deplin capacitățile creatoare, bucunndu-se de respectul ți prețuirea întregului 
popor.

UZINA-ÂULĂ STĂPÎNII TIMPULUI
Cu prilejul une! vt- 

rte la uzina electro
mecanica „Vladimir 
Iiici" din Moscova, 
tovarășul Alexandr 
Smimov n*-a relatat : 
„Ani dr zile, de cite 
ori completam o fișd 
personală, »n dreptul 
rubricii Studii tre
ceam : Inferioare. In 
1952, mi-am spus rd 
o«a nu mai merge. în 
1960, la festivitatea o'« 
îa Teatrul Mare, con
sacrată centenarului 
lui Cehov, am luai 
cuvin tul. Cineva d n 
prezidiu a spus : II fe
licit pe „inginerul" 
•Smimor, care a vor
bit așa de frumos 
despre ..Livada cu vi
șini". Nu sint tnpi- 
r.cr, am replicat, sint 
abia In anul trei la fa
cultatea serală a insti
tutului electrotehnic".

Fostul strungar a 
devenit Inginer. Da: 
!n tot timpul zilei ii 
poți întilni in sălile de 
mașini, lingă «'rangu

rile de înaltă tehnici
tate. Iar acum, scară 
de scara, Smirnov se 
găsește cind la catedră. 
In calitate de profesor 
(intre timp o dobindit 
si titlul de docent), 
cind ascultind ca un 
școlar cuminte prele
gerea unui alt profe
sor. specializat intr-o 
disciplina inrudită cu 
■ sa.

Cazuri ca acela al 
Iui Smirnov sint ne
numărate in uzinele 
Uniunii Sovietice. în 
• nul școlar 1971/1972, 
și-au ridicat calificarea 
profesională 3 984 000 
studenți-muncltori si 
2 8RS 000 elevi-mun- 
citori. Este un pro
ces specific operei de 
edificare a socialismu
lui și comunismului, 
rare presupune in mod 
necesar o tehnică mo
dernă. stăpinită de 
muncitori cu un grad 
iot mai Înalt de pre
gătire. in aceste con
diții rcalizmdu-sc trep

tat ștergerea deosebi
rilor esențiale dintre 
munca fizică și cea in
telectuală. trăsătură 
caracteristică a edifi
cării comunismului.

La uzina „Ordjoni- 
kidze", care produce 
linii automatizate, sint 
acum două filiale: una 
a Institutului pentru 
construcția de mașini- 
unelte și alta a Insti
tutului de scule și in
strumente. 200 de mun
citori sint studenți la 
cursurile serale ale a- 
cestor institute. Ideile 
tehnice însușite la 
cursuri sînt aplicate in 
uzină, tot așa cum pro
ducția generează con
tinuu idei pentru cer
cetarea științifică. Ac
tivitatea de pț-oducție 
și cea de ridicare a ni
velului de pregătire a 
cadrelor se îmbină a- 
tit de strins incit aci 
se vorbește cu temei 
despre ..Uzina-aulă w- 
niversitarâ".

„Cred cA poți 
mărești viteza de ro
tație o mașinii" — a 
spus bătrinul Su 
Kuang-ming, după ca 
a privit cu atenție 
cum lucrează strunga
rul Liu. Și discipolul 
aplică recomandările 
„maestrului". Viteza 
strungului eporeste 
treptat de la 260 la 
60tr de turații De mi
nut

..Maestrul* este Su 
Kuang-ming. omul care 
in ultimii ani. împre
ună cu al ti tovarăși 
de muncă de la Uzina 
de material rulant d'n 
Harbin, a făcut peste 
320 de Inovații teh
nice. Esența tuturor 
acestor inovații este 
o productivitate șnpe- 
rloarâ a muncii, câști
garea de timp : este, 
dacă vreți, expresia 
unei adevărate revo
luții In conștiința 
muncitorului, cu atit 
mai pregnantă tn con

dițiile Chinei, unde 
altă dată timpul se 
lua in considerare la 
dimensiuni de decenii 
și secole și unde as
tăzi este drămuit cu 
migală, ca un factor 
de accelerare a înain
tării pe drumul socia
lismului. Tocmai de 
aceea Su a devenit 
cunoscut tn întreaga 
Chină ca „omul care 
• ajuns stăpiniil 
timpului". Muncitor- 
fruntaș pe țară. Su 
lucrează, din 1960, ca 
inginer In aceeași u- 
zină. de care nu vrea 
să se despartă nici la 
cei 60 de ani pc care 
ti are acum.

Exemplul Iul Su 
Kuang-ming e tipic 
pentru ampla mișcare 
de masă pentru reîn
noirea tehnică ce se 
desfășoară In R. P. 
Chineză. Ea are drept 
scop readaptarea teh
nicii existente șl in
troducerea tehnicii noi

la nivelul exigențe
lor contemporaneității. 
Numai la oțelăriile din 
Anșan, „cetatea dc foc" 
din nordul Chinei, 
aint In prezent 1 000 de 
colective de inovatori, 
și raționalizatori. Ij» 
oțelăria nr. 2, Inovato
rilor le-au trebuit nu
mai trei luni pentru a 
transforma două con- 
vertizoare obișnuite 
In modeme con- 
vertizoare cu oxi
gen.

La Combinatul chi
mic din Kirin, inova
torii au fabricat uti
laje complexe caro 
folosesc reziduurile in
dustriale. transformin- 
du-le in produse noi 
de mare utilitate eco
nomică. contribuind la 
împiedicarea poluării 
mediului ambiant. 
Mișcarea inovatorilor 
contribuie la ridicarea 
Chinei pe treptele 
progresului «ocialisL

I. TECUȚzA

Tineri algerieni însușindu-ți cunoștințe de tehnică 
modernă

Un alt simbol...

L. DUȚA

PREROGATIVELE PUTERII

La Fabrica de aparate electronice din Oppach (Republica Democrată 
Germană), specialiști cu înaltă calificare verifică sistemele de conexiuni k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

După Congresul ni 
V-lea al P.M.U.P. din 
1963, in viața social- 
politică a R.P. Polone 
se afirmă tot mai mult 
organele muncitorești 
de conducere colecti
vă. Constituite din sa- 
lariați, aleși dintre 
muncitorii, tehnicienii. 
Inginerii care s-au re
marcat prin destoini
cie, spirit de Inițiativă 
și de răspundere, a- 
ceste organe muncito
rești sint o expresie a 
democrației socialiste, 
reflectă concludent 
faptul că. exercitînd 
rolul de clasă conducă
toare in societatea so
cialistă, clasa munci
toare își spune cuvin- 
tul in întreaga activi
tate de conducere •

fiecărei întreprinderi. 
Atribuțiile ce le revin 
sint dintre cele mai 
largi : dezbat proble
mele de organizare a 
muncii, a producției ; 
împreună cu organele 
de partid și organiza
țiile sindicale, partici
pă la elaborarea pla
nurilor de producție șl 
la luarea deciziilor ; 
exercită un control ge
neral asupra activității 
conducerii administra
tive în întreprinderi.

Rezultatele activită
ții lor, relevate in co
loanele presei varșo- 
viene, sînt edificatoa
re. Un singur exemplu. 
Incepind de anul tre
cut și. în continuare. 
In acest an. în între
prinderile poloneze se

desfășoară „acțiunea 
pentru 30 miliarde de 
zloți", denumită astfel 
după valoarea angaja
mentelor peste plan, 
asumate de diferite 
colective industriale. 
Activitatea desfășurată 
de organele de condu
cere muncitorească, 
împreună cu organiza
țiile sindicale, sub în
drumarea organizații
lor de partid, pentru 
mobilizarea colective
lor la îndeplinirea an
gajamentelor asumate, 
a dat roade bogate ; 
de pildă, în cursul pri
mului trimestru 1973, 
s-a obținut o produc
ție suplimentară in va
loare de 6 miliarde de 
zloți.

Gh. CIOBANI)DE LA MITURI LA REALITĂȚI
Schimbările determinate in procesul de producție de revoluția tehnico-științifică, forța crescîndă 

c proletariatului determină patronatul să aplice forme noi de organizare a muncii, chipurile mai „urna* 
ne'. Realitățile din uzină arată insă că asemenea rețete nu modifică esența lucrurilor — exploatarea —.
care, de fapt, se intensifică.

Printre
L.S-a Lăsat tăcerea peste atelierul 

eu prese imense al uzinelor „Re
nault" de la Billancourt — Franța. 
Deși mașinile nu mai huruie, mun
citorii O.S. •). vorbesc tare. Discută 
despre greva lor, care are ca scop 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că, ridicarea calificării, respectul 
datorat muncitorului în genere — 
fie el francez, algerian. spaniol sau 
tunisian.

Mișcarea a pornit în legătură cu 
o situație care s-a generalizat tn 
întreaga uzină : intensificarea mun
cii este dusă acum pină la limita 
ei extremă.

— ..De 4 ani lucrez la pre»e. No

•) O.S. (ouvrier specialist)
— muncitor specializat ; dar nu 
un specialist, ci un muncitor ma
nual, care tn producție repetă un 
mic număr de operații cu aceleași 
mișcări.

Pînă la e
„LA TRIBUNE DE GENEVE* 

acrie : „..Lordstown" înseamnă 
„Orai al seniorului*. Seniorul, tn 
cazul de față, este „General Mo
tors*. Uzina lor de aci se laudă de 
e fi uzina de montare cea mai ra
pidă din lume. De pe benzile ei ru
lante »e nasc pe oră 100 de .,Ve
gas* — cele mai mici mașini ame
ricane. Acum 35 de ani, Cbaplin. in 
„Timpuri noi*, ne-a făcut să avem 
o imagine despre viața muncitori
lor de la benzile rulante ; este o 
imagine mult prea palidă pentru 
realitățile din uzina producătoare 
de Vegasuri. Aci, la sfirșitul zilei 
de lucru, tinerii au privirea goiită 
de orice expresie, miinile amorțite, 
gura uscată. In timpul lucrului nu 
pot sâ scoată o vorbă, nu numai 
pentru că zgomotul ti împiedică, ci 
mai ales pentru că regulamentul e 
sever. Pentru a merge la rpălător 
sau pentru a fuma o țigară, ei tre
buie să capete autorizația cor.tra- 
maistrului și acesta nu i-o dă de
cit dacă există cineva care să-i ia 
locul la banda rulantă.

Revista patronatului francez „EN- 
TREPRISE" relatează : „Numeroși 
conducători de întreprindere con-

greviști
sint multi care să fi rezistai attfa 
vreme". Intr-adevăr, e o perfor
manță. La prese sint aleși cei mai 
voinici, cel mai puțin epuizați. Cei 
ai căror nervi mai fac față. Cei
lalți sînt trecuțl la munca din pa
vilioane. unde, manevrează piese de 
<0—50 kg. de 1 500—1 600 ori pe zi.

Un algerian, de 25 de ani, spune: 
..înainte eram un adevărat atlet, 
făceam sport, acum, cind ajung la 
cămin — 35 km de Paris — mă 
spăl, un pic de mincare in fugă și. 
ajuns la capătul puterilor, cad c» 
un buștean in pat".

— ..Nu mai am decit nn singur 
plâmîn și totuși am fost trecut ia
răși la prese" — spune un tunisian. 
Un tinăr algerian relatează că a 
făcut o cerere de calificare profe
sională. Așteaptă de doi ani. Alți 
5 000 de O.S. au făcut astfel de 
cereri. Practic, nici una n-a fost re
zolvată. (Din J’HUMANITfc").

puizare...
sideră că schema tayloristă, bazată 
p<- parcellzarea operațiunilor și pe 
efectuarea mecanică a acestora — 
schema care este de 60 de ani fun
damentul organizării muncii In u- 
zine — este acum depășită".

Publicațiile engleze ..NEW SCI
ENTIST" si ..FINANCIAL TIMES* 
oferă detalii :

• Prolectele-pllot lansate la d- 
teva uzine ale firmelor „General 
Electric*, „General Foods* (S.U.A.) 
prevăd lucru in echipă, fiecărei e- 
chipe revenindu-i sarcini mal ’com
plexe decit unui muncitor indivi
dual.

• La unele uzine ale firmei 
„Volvo" (Suedia) se experimentea
ză înlocuirea metodei lucrului Ia 
bandă cu aceea a executării unei 
anumite operații de către un grup. 
Femeile, a căror muncă consta 
înainte tn repetarea acelorași ope
rații la fiecare 1 minut și 48 de 
secunde, au fost grupate in echipe 
de cile trei persoane. Dacă ele vor 
asambla trei motoare in 80 de mi
nute și nu In 90 de minute, cit se 
stabilise, vor putea beneficia de o 
pauză.

Drame
In pofida iluziilor ali

mentate de publicitatea 
interesată. „societatea de 
consum" continuă sd o- 
fere, cotidian, exemplul a 
nenumărate drame ale 
muncitorului.

După aproape 140 de ani, 
mina de la Shotton, Durham 
(Anglia) a fost închisă. Dintre 
cei 780 de muncitori, numai 
240 au putut găsi de lucru la 
exploatări carbonifere din ve
cinătate, dar și viitorul acesto
ra rămlne incert.

Peste 200 de muncitori con
cediat! au depășit vîrsta de 55 
de ani. Ei sint loviți cel mai 
dureros. „Acești oameni — de
clara George Smith, un lider 
sindical — sint pur și simplu 
aruncați ta fier vechi. pentru 
eî nu există nici o posibilitate 
de & găsi de lucru în această 
regiune".

Oamenii din Shotton vor să 
lucreze, dar orizontul pare în
chis. mica localitate ce stinge 
lent... (După „LABOUR WE
EKLY").

★
Oțelarul Howard Thomas, din 

Florida (S.U.A.), tată a șase 
copii, dintre care cei mal mici 
între 5 și 11 ani. a divorțat de 
soția sa, grav bolnavă. Ruth 
Thomas. In virată de 45 de ahi, 
șuieră de scleroză multiplă a- 
vansatA. Pentru a-l prelungi 
viața, e nevoie de medicamen
te costisitoare. Cu salariul de 
otelar nu poate face fată.

După nopți nedormite, Ho
ward a găsit unica soluție. 
„Draga mea — l-a spus soției 
— ca să trăiești trebuie să di
vorțăm”. La proces, oțelarul 
declara : „Continui să-mi iu
besc soția, dar nu văd nici o 
altă Ieșire din această situație 
Sint zdrobit sufletește. După 
divorț, răminind fără mijloace 
de existență, soția va putea 
primi asistență socială din par
tea statului. Numai așa vor 
putea fi achitate medicamen
tele necesare pentru a-l salva 
viata--

Insușindu-și 

tehnica modernă
o Industrializarea a creat în Egipt 3,5 milioane 

muncitori industriali, alături de cei 3 milioane mun
citori agricoli.

• In procesul Industrializării, tinerele state Inde
pendente folosesc tot mai larg tehnica cea mai mo
dernă. Un exemplu i la mina Nchanga (Zambia) pen
tru exploatarea cuprului funcționează |n prezent u- 
tilaje automatizate din cele mai moderne pe plan 
mondial : muncitorul negru la tablouri-electronice de 
comandă — iată un fapt cu un adine conținut revo
luționar, semnificativ pentru* redeșteptarea Africii 
eliberate de jugul colonial..

• în perioada 1940—1970 populația Africii a cres
cut de 2.1 ori, iar proletariatul de 7 ori. In prezent, 
la o populație totală de aproximativ 325 milioane de 
locuitori. In Africa există 20 milioane de muncitori, 
adică 7 la sută din totalul populației, și circa 20 la 
sulă din populația activă, far procesul continuă și se 
amplifică...

Forță militantă
• Muncitorii din Congo-Brazzaville, prin organi

zarea unor puternice acțiuni de masă, manifestații șl 
demonstrații de stradă, au jucat un rol esențial In 
înlăturarea regimului reacționar, antipopular.

• Greva muncitorilor africani de la Durban (Afri
ca de Sud), desfășurată la începutul lunii februarie, 
a avut — prin amploarea el neobișnuită (au partici
pat pește 25 000 de docheri, mineri), prin împletirea 
revendicărilor economice cu cele politice, prin ecoul 
și manifestările de solidaritate pe plan național și 
international — semnificați^ unui moment crucial în 
lupta muncitorilor sud-africanl, zguduind din temelii 
regimul rasist din Africa de Sud.

• Tn primele rtnduri ale forțelor de eliberare din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau. ca’ și in cele ale 
m șcărilor din Rhodesia, Namibia, proletariatul luptă, 
alături de celelalte forțe sociale progresiste, pentru 
libertate și Independență, pentru dreptul acestor po
poare de a-și hotărî singure soarta.

Ofensiva de primăvară : Valuri de greve in Japonia

O

Plinea amară a emigrantului
încd unul din fenomenele specifice actuale este migrațla masivi — pe scară con

tinentală și Intercontinentală — a forței de muncă ; numeroase studii competente apre
ciază că expansiunea economici realizată de unele țări este nemijlocit legată de folosirea 
ca marfă ieftină a miinii dc lucru a imigranților.

Pe drumuri fără liman, pribe
gesc. departe de patria lor. oa
meni care-sl vind mușchii la oreț 
sonvenabil. de concurentă.

In nouă țări ale Europei occiden
tale — Austria, Belgia. Franța, 
Marea Britanie, Olanda. Luxem
burg. R. F. Germania. Elveția și 
Suedia — totalul Imigranților se ri
dică la circa 10 milioane de per
soane. (Franța — 3,5 milioane, 
R.F.G. — 2,4 milioane, Marea Bri
tanie — 2.4 milioane, Elveția — 
peste 800 000 etc.).

Ce ii așteaptă pe acești dezrădă
cinați ?

Iată ce scrie „TIMES" :
— munci necalificate, cele mal 

prost plătite ;
— frecvent exploatat! de lati

fundiari si oatronl lipsiți de 
•crupuJe :

— se adăpostesc tn cocioabe și 
bidonvilleuri ;

— sint considerați cetățeni de 
mina a doua ;

— se Întorc «casă dezamăgiți și 
tot săraci.

„Dacă toți străinii (muncitori imigranți) ar tre
bui sâ se reîntoarcă de îndată acasă la ei, întreaga 
producție de automobile din Franța ar fi dezorga
nizată... Gunoaiele ar putrezi pc trotuare. Nu s-ar 
mal găsi zahăr, nici vin ; orezul, merele, piersicile 
n-ar mai fi deloc recoltate. Agricultorii francezi ișl 
string recolta sau își culeg viile numai pentru că 
in fiecare an vin 6ă-l ajute 120 000 de muncitori 
străin! sezonieri". (Revista „ENTREPRISE").

Cu prețul vieții
Un păstor francez din 

Pirlnei — relatează „LE 
FIGARO* — a găsit, in- 
timplător. corpurile a trei 
africani. Erau senegalezl. 
Muriseră — potrivit con
statărilor medico-lega'e 
— de frig și epuizare fi
zică. Un „passeur" (pro
fesionist al traficului 
clandestin de imigranți)

l-a abandonat tn munți. 
Citeva sute de afri
cani rătăcesc zilnic prin 
nordul Spaniei, in apro
piere de frontiera fran
ceză, fiecare dintre ei 
6perind să intllnească un 
„passeur" salvator, iar 
dincolo de munți iă gă
sească de lucru.

'..„Noi, muncitorii chi
lieni ducem o luptă des
chisă șl frontală împotri
va monopolurilor care 
urmăresc sâ asfixieze r- 
conomia noastră, pentru 
apărarea suveranității și 
a dreptului dă a defini 
noi înșine calea propriei 
noastre dezvoltări". A- 
ceste cuvinte rostite de 
Jorge Godoy, președinte
le Centralei Unice a Oa
menilor Muncii din Chile, 
de la tribuna recentei a- 
dunări sindicale mondiale 
de la Santiago, au o so
lidă acoperire In fapte :

...Iulie 1971. La scurt 
timp după „startul Inde
pendenței economice" — 
cum a fost numită națio
nalizarea cuprului chi
lian — contraofensiva re- 
actiunil s-a manifestat 
între altele printr-un act 
de sabotaj la marca mină 
de cupru de la Chuquica- 
mata. Stipendiați ai foști
lor stăpini (trustul ..Ana
conda") incitaseră la ocu
parea uzinei electrice 
pentru a paraliza produc
ția majoritatea mineri
lor a ripostat prin crea
rea comitetelor da vigi

lentă; Producția n-a putut 
fi întreruptă.

...Octombrie 1972. Trans
porturile sint paralizare 
de ..greva" patronală. 
Sute de mii d*» muncitori 
fac zilnic multi kilometri 
pe jos. sint punctuali la 
locurile lor de muncă, 
transformate în veritabile 
posturi de luptă. Pro
ducția se desfășoară nor
mal ; uneltirile reacțiunil 
eșuează din nou.

...Chiar tn aceste idle, 
cind reactiunea. orofitind 
de anumite greutăți eco
nomice. face totul pentru 
a Împiedica aplicarea .de
cretului privind tn.. «du
cerea controlului de stat 
Intr-un nou lot de Între
prinderi. muncitorii chili
eni. împreună cu între
gul popor se arată ferm 
hotăriti să zădărnicească 
si aceste noi manevre. 
Apărarea proprietății so
ciale și a liniei guvernu
lui Unității Populare este 
deviza principală sub ca
re s-au desfășurat pre
gătirile pentru sărbători
rea zilei de 1 Mai 1973.

E. POP

Lui Abil io

i s-a cerut
Casagrande — cea mal 

Întinsă plantație cu tres
tie de zahăr din lume. 
Fastul ei proprietar, fa
milia Gieldemeister. defi
nea 500 000 hectare — mai 
mult decit suprafața agri-- 
colă a Elveției. Mii de tă
ietori de trestie — „ma- 
cheteros" — in schimbul 
unui salariu mai mic de
cit costul rației alocate 
pentru caii armatei, asu
dau pentru ..regele zahă
rului". In mijlocul plan
tației — fabrica, unde alte 
mii de muncitori trudeau 
pentm prosperitatea pa
tronului.

A venit Insă expropie- 
rea plantațiilor și a fa
bricilor de prelucrare a 
trestiei — In cadrul re
formei agrare decretate 
de actualul guvern pe
ruan. Odată cu aceasta, 
odată cu îmbunătățirea 
treptată a condițiilor de 
viață, destinul oamenilor 
a început să-și croiască 
un drum nou.

In acest sens, un epl-

Miranda 

părerea...
sod semnificativ. Asis
tam la o întrunire mati
nală a tăietorilor, de tres
tie de la Casagrande, 
constituiți acum in coo
perativă. Se stabileau 
sarcinile pentru ziua res
pectivă. A fost solicitat 
aă vorbească între alții 
și Abilio Miranda, un 
„macheteros" cărunt, care 
lucrează de peste 30 de 
ani la Casagrande. A în
ceput să vorbească vizi
bil stingherit, dar, cu 
priceperea ciștigată de-a 
lungul anilor, a propus 
soluții gospodărești, ac
ceptate de ceilalți cu ex
clamații de „Muy bicn, 
Abilio". Aprobarea co
lectivă l-a fistlcit de tot 
La urmă, cu bucuria În
tipărită pe față, s-a scu
zat pentru poticneli, ex
plicând că e pentru prima 
oară în viața lui de pa 
plantație cind 1 8-a -ce
rut o părere...

V. O.

COMBATIVITATEA - 
ÎN FORME NOI

Cronica acțiunilor muncitorești din țările capita
liste consemnează in 'ultima vreme apariția unor 
forme noi de luptă, reflectind un grad superior de 
organizare și combativitate — intre care ocupi "tea 
uzinelor șj continuarea producției sub eondukrea 
muncitorilor, fără patroni.

13 săptămîni fără patron
Cind conducerea fabricii „Coles Cranes", din Sun

derland (Marea Britanie), a hotărît să anuleze unilate
ral contractul de muncă, cei 2 300 de muncitori au 
declarat grevă. Nu una „clasică", ci o grevă de un 
tip nou, care a căpătat o anumită frecvență in ultimii 
ani — ocuparea Întreprinderii și preluarea întregii ac
tivități fără patroni.

Intr-adevăr, timp de 13 săptămini, procesul de pro
ducție ș| o serie de operațiuni administrative și de 
conducere au fost dirijate de colective de muncitori, 
cu rezultate apreciate ca excelente.

Pe toată durata grevei, cei de la „Coles Cranes" au 
primit dovezi concrete de solidaritate muncitorească : 
docherii din portul Huli au refuzat să Încarce macara
lele produse înainte de grevă la „Coles Cranes" și des
tinate exportului ; muncitorii fostelor șantiere navale 
..Upper Clyde", el înșiși autori ai unei mari acțiuni de 
acest gen. devenită memorabilă, au oferit greviștilor 
sprijin financiar.

După 13 săptămtnl de luptă, patronii au fost ne- 
voiți să cedeze I

„S i t - i n“
Compania tipografică „Tillotson" din Liverpool eon- 

cediase patru reprezentanți ai muncitorilor. Toți cei 
700 de salariați au declarat grevă fără a părăsi clădi
rile („sit-m"). De la inceput. patronii au refuzat să 
negocieze, iar ulterior au întrerupt legăturile telefo
nice șj au suspendat serviciile dc aprovizionare a 
cantinei. Greviștii au luat propriile lor măsuri pentru 
procurarea alimentelor și au rămas pe poziții, mal 
bine de 5 săptămini.

Buni gospodari
1968. Fabrica de sticlărie din Immerhausen. landul 

Hessen, este In pragul falimentului. închiderea fabricii 
ar afecta grav existența celor 280 de lucrători. Ei 
hotărăsc să recurgă la o experiență unică in R.F.G. ; 
sâ preia fabrica in regie proprie.

Revista vest-germană „STERN", care a urmărit evo
luția fabricii in cei aproape cinci ani de cind munci
torii o administrează, relata recent că perfecționării» 
tehnologice și introducerea unor serii mari au determi
nat o considerabilă reducere a costului producției, 
precum și o creștere a desfacerii in 1972, cu aproape 
50 la sută față de 1DG8. Salariile sint mal mari decit 
Înainte. O dovadă că muncitorii sint buni gospodarL


