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TRĂIASCĂ 1 MAI, ZIUA SOLIDARITĂȚIIjuste șl clarvăzătoare a parti
dului, luptei pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste și 
crearea condițiilor trecerii 
treptate la comunism.

încă de la primele mani
festații de 1 Mai, din urmă 
cu peste trei sferturi de se
col, idealul socialismului era 
înscris pe steagurile de luptă 
ale celor ce muncesc. In zile
le noastre, socialismul a de
venit o realitate vie pe o 
mare întindere a globului 
pămîntesc, exercitînd o in
fluență hotărîtoare în dez
voltarea societății omenești. 
Se întărește neîncetat siste
mul mondial socialist, comu
nitate de popoare libere și 
suverane, unite prin interese 
și țeluri comune, prin ideo
logia marxist-Ieninistă. Su

perioritatea o- 
rînduirii socia
liste este ilu
strată prin avîn- 
tul economic al 
întregului si
stem mondial 
socialist, prin 
succesele Uniu
nii Sovietice și 
ale celorlalte 
țări socialiste.

Acest 1 Mai 
găsește forțele 
care luptă pen
tru pace, demo
crație și socia
lism tot mai 
puternice. In 
lumea capita
listă clasa mun
citoare avînd in 
frunte pe co
muniști desfă
șoară eroice bă
tălii pentru un 
trai mai bun, 
democrație și 
progres social. 
Odiosul sistem 
colonialist pri
mește noi lovi
turi din partea 
mișcării de eli
berare națio
nală, care con
stituie o parte 

Integrantă a procesului re
voluționar contemporan. U- 
riașa mișcare a popoarelor 
pentru apărarea păcii dobîn- 
dește o amploare tot mai 
mare în lupta pentru zădăr
nicirea uneltirilor imperia
liste.

Partidul și guvernul nostru 
militează cu fermitate pen
tru pace, avînd profun
da convingere că pentru 
menținerea și consolida
rea păcii în lume există o 
cale sigură: înfăptuirea de
zarmării generale și totale, li
chidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
dezvoltarea colaborării intre 
toate țările fără deosebire de 
orînduirea lor socială, pe ba
za principiilor leniniste ale 
coexistenței pașnice. împreu
nă cu celelalte țări socialiste, 
Republica noastră Populară 
contribuie activ la eforturile 
pentru menținerea și conso
lidarea păcii mondiale, împo
triva încercărilor imperialis
te de a arunca omenirea în- 
tr-un nou război.

La marea luptă a popoare
lor pentru apărarea păcii iși 
aduce contribuția și genera
ția tînără a lumii, mișcarea 
mondială a tineretului demo
crat. Pe toate continentele 
răsună viguros glasul celor 
tineri hotăriți să apere drep
tul lor la un viitor mai bun, 
luminos, pașnic. Tineretul ro- 
mîn este solidar cu lupta ti
nerilor de pretutindeni pen
tru pace, progres social, îm-

erupție de tine
rețe, optimism, 
bună voie. Ne- 
sfîrșitele coloane 
se revarsă pe 
străzile înveș- 
mîntate sărbăto

rește. Peste sutele de mii de 
oameni tălăzuiesc cuvinte de 
dragoste și recunoștință față 
de partid — încercat condu
cător și iubit părinte. Aplau
zele, ovațiile, cîntecele toate 
se contopesc într-o îneîntă- 
toare simfonie ce redă simță
mintele și gîndurile unui po
por liber, stăpin pe soarta sa, 
care pășește încrezător pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului.

Este întîia zi de mai. Ziua 
cînd cei ce muncesc pe toate 
meridianele sărbătoresc soli
daritatea lor în 
lupta 
pace,
progres social. 
Zi de trecere în 
revistă a izbîn- 
zilor repurtate 
de clasa munci
toare sub stin
dardul de neîn
vins al socialis
mului.

„De 1 Mai — 
a spus tovară
șul Gheorghe 
Gheorghiu - Dej 

clasa mun
citoare inter
națională, oa
menii muncii 
de pretutin
deni, popoarele 
de pe întregul 
glob pămîntesc 
își manifestă ho- 
tărîrea de luptă 
pentru salvgar
darea păcii, 
pentru realiza
rea năzuinței 
lor de progres 
social și viață 
mai bună, pen
tru înnoirea lu
mii“.

Poporul nos
tru sărbătoreș
te 1 Mai sub semnul marilor 
sale victorii obținute în de- 
săvîrșirea construcției socia
liste. Cauza socialismului a 
învins definitiv în scumpa 
noastră patrie. In toate do
meniile — în 
în agricultură, 
și cultură 
lizărilor este bogat, 
rețul program stabilit de al 
IlX-lea Congres al parti
dului se înfăptuiește prin 
activitatea entuziastă a po
porului. Toate aceste reali
zări sînt indisolubil legate de 
faptul că poporul nostru are 
în fruntea sa un asemenea 
conducător profund legat de 

I interesele vitale ale poporu- 
I lui romin, ale patriei socialis

te, încrezător în forța crea
toare și talentul poporului 
nostru, credincios nobilelor 
principii ale internaționalis
mului socialist, cum este 
Partidul Muncitoresc Romin. 
Politica partidului nostru 
este o pildă de fidelitate față 
de marxism leninism, de 
neobosite eforturi pentru în
deplinirea măreței sarcini ce 
și-a asumat-o față de popor 
— făurirea unei vieți fericite 
a celor ce muncesc. Unitatea 
moral-politică de neclintit a 
întregului popor în jurul 
partidului, elanul muncii sale 
creatoare, s-au reflectat în 
succesele de scamă obținute 
in intimpinarea lui 1 Mai in 
întrecerea socialistă din in
dustrie ca și în munca plină 
de abnegație pe ogoarele în
frățite.

Clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea își con- fi 
sacră toate forțele cauzei tra
ducerii în viață a politicii (Continuare în pag. a Vl-a)

industrie, 
în știință 

bilanțul rea- 
Mă-

Scînteia tineretului"

INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC!
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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toare“. ■
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primarul orașului Nan
terre, vorbește cititori- | 

Ilor „Scînteii tineretu- I 
lui“. |

■ cum un an, cu 
prilejul aniversă
rii a 40 de ani de

la înființarea U- 
niunii Tineretului 
Comunist din Ro- 
mînia, Comitetul 

Central al Partidului Mun
citoresc Romin a hotărît 
ca, începînd din 1962, să 
fie sărbătorită, la 2 Mai, 
„Ziua tineretului din R.P.R.". 
Această sărbătoare — care 
se înscrie în rîndul săr
bătorilor dragi ale poporu
lui nostru —• este încă o ex
presie a dragostei și a grijii 
cu care e înconjurată tînăra 
generație în patria noastră 
socialistă, cei ce sînt chemați 
să contribuie la înfăptuirea, 
alături de întregul popor, 
a înțeleptei politici a partidu
lui nostru, să ducă mai de
parte, în viitor, lupta mă
reață a generației vîrstnice 
de azi pentru înflorirea ne
contenită a patriei, pentru tri
umful cauzei comunismului.

In această zi de sărbătoare, 
utemiștii, întregul nostru ti
neret își îndreaptă gîndurile 
pline de recunoștință și dra
goste fierbinte către Partidul 
Muncitoresc Romîn, către Co
mitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, mulțumindu-i din 
inimă pentru viața plină 
de bucurii, pentru grija ne
țărmurită cu care este în
conjurat. pentru condițiile 
minunate de muncă si viață. 
Este o mare fericire pentru 
noi. cei tineri — pe care nu a 
cunoscut-o nici o altă genera
ție — că trăim și muncim în
tr-o patrie socialistă înflori
toare. că sîntem conduși pe 
drumul biruitor al socialis
mului de către un asemenea 
partid încercat și călit în 
lupte, iubit și urmat cu în
credere de către toți oamenii 
muncii, cum este Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Poporul nostru muncitor, 
condus cu înțelepciune de 
către partid, obține an de an 
victorii însemnate în opera 
măreață de desăvîrșire a 
construcției socialismului. Se 
îndeplinește cu succes, an de 
an, însuflețitorul program 
stabilit de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. Prin munca 
eroică, plină de elan creator 
a clasei muncitoare și a țără
nimii, a întregului nostru po
por, se dezvoltă în ritm sus
ținut toate ramurile econo
miei naționale.

O dezvoltare impetuoasă 
cunoaște industria. Planul 
producției globale industriale 
pe anul 1962 a fost îndeplinit 
în proporție de 101,9 la sută, 
iar planul producției marfă în

proporție de 101,5 la sută. In 
cinstea zilei de 1 Mai, desfă- 
șurînd larg întrecerea socia
listă, colectivele a numeroase 
întreprinderi au obținut im
portante succese în îndeplini
rea planului pe primele patru 
luni ale acestui an. Agricul
tura noastră socialistă, a că
rei colectivizare s-a încheiat 
cu un an în urmă, înflorește 
necontenit. în aceste zile, me
canizatorii și colectiviștii des
fășoară o muncă intensă pen
tru terminarea la timp și în 
cele mai bune condiții agro
tehnice a lucrărilor agricole 
de primăvară. Nivelul de trai 
al oamenilor muncii crește an 
de an, partidul și guvernul 
alocînd sume uriașe pentru 
construcțiile de locuințe, de 
edificii social-culturale și 
științifice, de care beneficiază 
din plin și tineretul.

Bucurîndu-se din plin de 
toate cuceririle și realizările 
poporului muncitor, ale cla
sei muncitoare, condusă da 
partid, tînăra generație are 
asigurate condiții din ce tn ce 
mai bune de muncă și învăță
tură, pentru sport și odihnă. 
Totul îi este asigurat tînăru- 
lui din patria noastră pentru 
a-și înfăptui idealurile, pentru 
a crește ca un om demn și fo
lositor țării sale, pentru îm
plinirea multilaterală a per
sonalității sale.

Tineretul din patria noas
tră a întîmpinat această săr
bătoare sporindu-și eforturile 
în muncă, obținînd noi 
succese în producție, învăță
tură, în activitatea obștească. 
Aproape 500 000 de tineri și 
tinere din industrie și agri
cultură participă cu însufle
țire la întrecerea socialistă. 
Peste 250 000 de tineri din 
industrie, participă la cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale, însușindu-și astfel 
mai bine meseria, lup- 
tînd cu mai mult succes pen
tru îmbunătățirea continuă a 
produselor, pentru obținerea 
de economii. Tinerii co
lectiviști și mecanizatori 
muncesc cu hărnicie pentru 
terminarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor a- 
gricole de primăvară, adueîn- 
du-și astfel aportul la asigu
rarea unei recolte bogate în 
acest an, la înflorirea gospo
dăriilor agricole colective. Ti
nerii din școli și facultăți ob
țin rezultate din ce în ce mai 
bune la învățătură, în pregă
tirea pentru a deveni oameni 
folositori societății, construc
tori de nădejde în opera de

„Scînteia tineretului"
(Continuare in pag. a IV-a)

Desen de P. NAZARIE

ODA TINIER

Un grup de tineri din secția monta/ excavatoare a Uzinelor de utilaj greu „Progresul" Bră
ila. Zîmbesc ierieiji. Au și de ce: secția lor și-a îndeplinit, înainte de termen, angajamen

tele luate în cinstea zilei de 1 Mai

Vă întind o garoafă cu petale roșii. 
E a voastră, prieteni !
De nu v-aș dărui-o, ar sîngera, 
culoarea s-ar risipi în văzduh 
și numai conturul ei mi-ar rămâne în palmă, 
confundîndu-se cu liniile subțiri 
și renăscînd, cu fiecare gest, pentru o clipă. 
Am smuls-o de pe cîmp 
fericit că-i duc cu mine lujerul scăpărînd, 
dar cei ce-au trecut în urma mea 
spun că ar fi văzut-o iluminînd, netulburată, 
acolo, în locul ci de totdeauna.
Vă chem să sărbătorim dimineața 
sub semnul florii purpurii.
Vă pot convinge 
că in fiecare petală răsună voci calde 
de prieteni, 
ca-n benzile de magnetofon, 
că undeva, departe, 
floarea poate avea și o altă înfățișare: 
de pildă, poate fi o notă muzicală, ori o literă 
și voi trebuie să mă credeți dacă vă spun 
că un mănunchi de garoafe 
e o melodie sau un cuvînt

și cuvîntul poate fi Tinerețe,
ori Pace,
ori Bucurie !
La sărbătoarea tinereții vă chem!
Ne leagănă, sub stele, cîmpia rominească 
cîmpie a dragostei,
cu fire de iarbă și stele mijind, 
și fiecare pas e-un prag trecut 
și fiecare pas e-o împlinire.
Aș putea să vă spun
— convins că voi îmi veți da dreptate — 
că orașele sînt mari corăbii, 
cu pînze roșii în care se cuibărește vîntul, 
orașe noi, 
în care glasurile noastre răsună 
cu o bucurie răscolitoare.
Lămpile pe bulevarde s-au stins, 
ferestrele s-au deschis cu un gest simultan, 
porumbeii ciugulesc grăunțe solare 
de pe umeri vibrînd omenește, 
ai statuilor de granit, 
și sărbătoarea noastră începe atît de frumos 
că nu aș putca-o asemui 
decît cu o zi de lucru.
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W/f RASPIMER! ILE CmjlB MISERE
La 61 de ani, Eroul Muncii 

Socialiste Gheorghe Bellu, mai
stru la Rafinăria „Ploiești", 
nu-și trădează prin nimic con
diția de pensionare. (De altfel, e 
pensionar de numai trei luni...). 
Aceeași șapcă de lucru, ace
iași ochi luminoși, aceeași tine
rească febrilitate a gestului ; și 
aceleași drumuri bătute regulat, 
în orele dimineții, spre impu
nătoarea zidire de metal și pia
tră a rafinăriei.

A lucrat aici 43 de ani, neîn
trerupt. L-am găsit la locul 
obișnuit, în secția de uleiuri. 
Era înconjurat de un grup de 
tineri, pe care-i iniția — cu au
toritatea specialistului și arta 
unui încercat pedagog — în 
niște subtile secrete de meserie, 
pe marginea unei recente revi
zii generale a instalațiilor. Ast
fel că subiectul interviului no
stru -r- un dialog cu tinerii des
pre 'muncă și viață — a fost, 
de fapt, prelungirea firească a

unor fapte concrete, surprinse 
pe viu.

Dar acest dialog cu tinerii, 
Eroul Muncii Socialiste Gheor
ghe Bellu îl poartă de mult. 
Prin mîinile sale au trecut peste 
200 de tineri cu care — califi- 
cîndu-i — a dialogat zi de zi, 
vreme de luni și de ani, pe te
mele concrete ale profesiei și 
pe cele largi, de ordin spiritual, 
privind profilul muncitorului 
de azi, constructor al socialis
mului.

Interviul nostru s-a ordonat 
astfel de la sine, simplu, fi
resc, reporterului revenindu-i 
doar sarcina de a secționa, 
prin cîteva întrebări, o înde
lungată și fructuoasă expe- 
ienfă.

Semnificația 
unor destăinuiri

— Prima noastră întrebare, 
e de fapt, o invitație la niște

Convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE BELLU, 

Erou al Muncii Socialiste
destăinuiri. V-arn ruga să ne 
povestiți ceva despre tinere
țea dvs.: cum munceați, cum 
trăiați, ce gîndeați ?

— Am venit în uzină cînd a- 
veam 16 ani ; am avut, deci, 
sub ochi, o întreagă istorie a 
„raiului capitalist"... Ce să vă 
povestesc, mai întîi ?

— Și totuși...
— Ce-o să vă spun acum, s-a 

întîmplat la cîtva timp după 
greva din '33. Știți ce a urmat, 
după sîngeroasa represiune : 
viața muncitorului se făcuse 
mai neagră ca niciodată. Tre
buia să ai osul tare ca să nu 
te-ncovoi. La vîrsta cînd ți-ar 
plăcea să hoinărești și tu, pri

măvara, pe sub castanii 
în floare ai vreunui parc, să 
te-ntîlnești cu o fată sau să 
deschizi în tihnă vreo carte, 
noi, tinerii, trudeam cîte 12-14 
ore- pe zi. Eram prost plătiți, 
prost hrăniți, iar odihna... Ce să 
mai vorbim ! V-a povestit ci
neva cum arătau locuințele pe
troliștilor tineri, pe vremuri ? 
Vi s-a vorbit vreodată despre 
magaziile în care dormeau cîte 
10-15 inși, în același pat mare 
de lemn, așternut cu rogojini ?... 
Teatru cinema, excursii, lec
tură ? Ca și cum ai rîvni să 
pescuiești balene la cercul po
lar ! Tinerii, totuși, rămîneau 
tot tineri. Oricît de greu ai du

ce-o, cînd ai 18 ani te agăți cu 
toate puterile de speranța în 
viitor, faci planuri peste pla
nuri, crezi orbește în „steaua" 
norocului. îmi aduc aminte de 
doi băieți, buni prieteni, care 
lucrau la cuptoarele de la disti- 
lația atmosferică, în secția ve
cină cu a mea. Erau doi băieți 
foarte veseli. Toată ziulica rî- 
deau. Parcă făceau în ciudă, cu 
rîsul și cu glumele lor, vieții 
grele pe care-o duceam. Ave
rea lor ? Un singur costum de 
haine nepeticit — al amîndu- 
rora — pe care-1 îmbrăcau, 
cu rîndul, duminica... Dar le 
plăcea să viseze. Astăzi, cînd 
spui despre un tînăr că „îi 
place să viseze", vorba asta ne 
sună foarte firesc la ureche. 
Orice tînăr muncitor din rafină
ria noastră poate visa, să zi
cem, să se facă inginer. Depin
de doar de el, de seriozitatea 
cu care va munci pentru atin
gerea țelului î încolo, toate

condițiile materiale îi sînt asi
gurate. Este, tovarășe Mehe- 
dințu ? (Un tînăr zvelt, cu ti
midități adolescente în ochi, 
care asistă la conversația noa
stră, dă din cap, confirmînd: e 
inginerul Tudor Mehedințu, 
pînă mai acum cîțiva ani mun
citor). Și cum vă spuneam... Ce 
bine le-ar fi stat, ca ingineri, 
celor doi prieteni, „băieții ve
seli" ai rafinăriei noastre ț A- 
veau talent amîndoi, erau ar
gint viu la treabă, nu alta. Dar 
visurilor lor n-ajungeau la ase
menea înălțimi. Și cum s-ajun
gă, pe vremea aceea ? Nu ; ei 
rîvneau doar să-și cumpere 
niște cărți frumoase (amîndu- 
rora Ie plăcea să citească, mîn- 
cau din ochi vitrinele libăriilor 
în care nu îndrăzneau să pă
șească); și mai visau să-și cum-

ILIE PURCARU

(Continuare in pag. a Il-a)

Ne răsfrîngem in tot ce-am făurit 
și in fiecare zid, 
în fiecare fintînă, ori poartă de uzină 
ne întipărim chipul...
Așa precum lacul 
e un autoportret al pădurii, 
orașul — sîntem noi. 
cîmpia — sîntem noi 1 
Țara cu frumuseți fără seamăn — sîntem noi! 
Sărbătoarea tinereții 
e un triumf al sevei, 
o bucurie severă a sîngelui, 
năvalnic clocotind în vine, 
un popas 
înaintea unei plecări spre mai departe. 
Lucrurile, în jur, iau chipul nostru 
și noi vrem să grăbim 
acest schimb de contururi și de culori.
Am luat de pe lespedea cu vine aurii 
singele cald al eroilor 
și — înălțindu-1 — l-am prefăcut în zbor de păsări 

albe. 
Și garoafa s-a născut la fel 
dintr-un bulgăre de lut, albit de lună.
Noi o aducem in mijlocul nostru 
ca pe un drapel sărbătoresc 
și strada ne primește pașii apropiați. 
Vom fi, desigur, mai inalți, mai maturi, 
dar vrem să grăbim lăuntricele creșteri, 
să fim mai buni, mai puternici, 
să ne depășim, clipă de clipă, 
să nu lăsăm să ne robească inerția.
Dalta desprinde în suflet așchii fierbinți, 
și nu se vede nimic in afară.
Uneori dalta ne fulgeră cu asprime, 
dar surisul nu ni se șterge de pe față 
și ne continuăm drumul.
Cintece, iubiri, 
răsar in viața noastră ca-n inima cimpiei, 
rotunda floare a soarelui, 
cuvintele noastre nu sînt 
inutil gingașe, ca bietele romanițe, presate în cărți, 
au un ecou bărbătesc, un sunet grav, 
asemeni sirenelor din port, 
atingind cu sunete rotitoare, marea 
și coralii adincurilor.
Pornim in marș 
strînși in jurul garoafei purpurii, 
pe un drum care e al victoriei, 
spre țărmii comunismului, întrezăriți de pe acum. 
Drumul înseamnă piine, și oțel, și cărbuni, 
drumul înseamnă nopțile albe ale șantierelor — 
și-am vrea să atingem țărmurile visate, 
pragul de aur al lumii.
Și le vom ajunge, pentru că noi știm 
să ne păstrăm virsta de azi — 
și vom rămine totdeauna tineri 1

GHEORGHE TOMOZEI



Sentimentul

Zvîrlin'd în valuri inerții de plumb, pe 
marea zisă din vechimi „cea mare" și
azi pleci, tînăr Cristofor Columb, să tai 

drum nou spre Indii legendare.
Descinzi pe un tărîm necunoscut, al cărui 

aur întețește mersul istoriei, și inimii. N-ai 
vrut să zgudui în pulsații Universul ?

Cum se numește acest tărîm fecund ? Pur- 
ta-va el numele tău, prin vreme, sau poate 
altcineva, deși mai scund, îl va semna — și 
altfel o să-l cheme ?

Nu-ți pasă! Ci, pe clipă ce respiri, te miri 
cum de trăiseși înaintea acestei fără preț des
coperiri care-ți subjugă sufletul și mintea.

Zărești în juru-ți mii și mii de porți, te nă
pustești să le deschizi pe toate, întorci spre 
soare ochii, îl suporți, strigi imposibilului: 
„ba se poate!"

O, frenezie, n-ai să te consumi atîta vreme 
cît vei ști să dărui comorile descoperitei lumi 
— mulțimii de prieteni. Fiecărui.

merilor răspunderi
Încă din clipa în care s-a hotărât să-și aleagă meseria 

de tractorist, Ene Gheorghe a asociat această profesiune cu 
sentimentul unei mari răspunderi: pîinea poporului va de
pinde și de munca lui. Sentimentul răspunderii l-a făcut să 
lupte din răsputeri cu greutățile, să le învingă, să triumfe. 
Ca și tovarășii lui de la S.M.T. Balaciu, raionul Urziceni, 
Ene Gheorghe a urcat pe tractor în sute de nopți brumate, 
în bătaia vînturilor reici. El a măsurat sute și sute de kilo
metri cu tractorul lui sub arșița soarelui de iulie. Colbuit, 
a alergat cu tractorul peste cîmpuri să semene și să culeagă. 
Pentru că își cunoaște menirea, o înțelege, o pătrunde, și e 
mîndru de ea : face parte din marea armată mobilizată la 
bătălia pentru pîine. La numai 30 de ani a devenit Erou 
al Muncii Socialiste. Dar jumătate din această vîrstă el și-a 
petrecut-o pe tractor. A participat Ia desțelenirea primelor 
brazde ale. ogoarelor înfrățite. Un țel clar și viu Ca un foc 
nestins explică totul: tot mai mult belșug cu tot mai puțină

trudă pentru aceia care cîndva, nu de mult, se nășteau Și 
mureau slugi..

Sentimentul acesta de mare răspundere l-a maturizat în 
fragedă tinerețe. Cine ar putea să socotească cîte hectare a 
arat el, cîte mii și mii de kilometri a parcurs peste părnîn- 
turile ale căror taine a învățat să le cunoască și să le 
dezlege în virtutea acestei răspunderi, cîte pîini a dat el 
țării. Experiența muncii l-a învățat să fie dîrz, hotărât și 
serios. El și băieții din brigada pe care o conduce au locuit 
cu lunile în vagoanele-dormitor, în mijlocul tarlalelor; și 
muncind pe vreme bună ca și pe vreme rea, an de an, cam
panie după campanie, și-au dublat planul. înțelegeți bine : 
oameni care încă din anii tinereții au descoperit bucuriile 
ădîfici ale răspunderii sociale, se iau la luptă cu capriciile 
norilor, cu uscăciunea pămîntului — și le înving. Nu e nici o 
minune. Experiența, dîrzenia, hărnicia, nu sînt minuni. Bri
gada lui a fost mereu exemplu pentru calitatea lucrărilor, 
pentru producțiile cele mai mari. Recoltele au vorbit : țara 
se poate bizui pe oameni ca Ene și tovarășii săi.

Pe tovarășii lui Ene îi regăsim, nenumărați, și în cetă
țile de foc. Dacă tractoristul este acela care dă pîinea ogoa
relor, furnalistul dă pîinea industriei. Mecanizatorul des
coperă răspunderea în larguriJe cîmpiei, cînd se învăpăiază 
răsăritul și ciocîrlia spintecă văzduhul ; furnalistul în fața 
colosului plin de incandescența metalului. Dar cînd se dă 
drumul șarjei de fontă, furnalistul aseamănă revărsarea în 
seînteieri a masei de metal cu răsăritul soarelui. Ce senti
ment grandios — să răspunzi pentru răsăritul soarelui! La- 
diislau Kapornay. tînăr inimos al Reșiței socialiste, s-a în
drăgostit de viață și de muncă aici, pe platformele furna
lului. S-a călit la temperaturile înalte la care clocotește 
fonta. în aicesrt peisaj fiecare gest capătă proporții prome
teice. Lărgirea necontenită a orizonturilor siderurgice ale 
Reșiței și Hunedoarei, pașii uriași pe scara producției și a

valorii calității muncii, sînt realizări datorate unor oameni 
ca Ladislau, tuturor celor care din anii tinereții au privit 
răspunderea personală ca pe o condiție a existenței.

Dar și într-un decor mai modest, fără nimic spectaculos, 
gestul hotărât cu care tinerețea iese în întâmpinarea răspun
derii merită recunoștința unanimă. Cînd la gospodăria co
lectivă din Beșenova Nouă, regiunea Banat, s-a pus problema 
consolidării economice a gospodăriei prin dezvoltarea unor 
ramuri de producție noi, rentabile, o tînără. Maria Costică. 
argumentînd împotriva părerii unor colectiviști care susți
neau că păsările aduc pagube și nu venituri, a cerut să i se 
încredințeze ei acest sector. Vreme de un an de zile, răs
punderea a apăsat oe umerii Măriei într-o ipostază nebă
nuită poate pe aiurea : forfota nestînjenită a orătăniilor în
grijite și hrănite cum scrie la carte, conform orarului și re
țetei.' După un an, demonstrând pînă și celor mai îndărăt
nici sceptici sensul proverbului „pasărea ține casa omului”, 
Maria Costică dobîndise o experiență valoroasă pe care a 
împărtășit-o apoi și altor tinere colectiviste. Astăzi gospo
dăria ei colectivă are una din cele mai puternice ferme de 
păsări din regiunea Banat.

Să ne gîndim la puiul fraged, pluind încet în mina mare, 
ocrotitoare, a Măriei; să ne gîndim la gestul cu care la 
căpătîiul bolnavului asistenta medicală încearcă serul în se
ringă ; la primul A scris de învățător, în septembrie, pe 
tabla imaculată a clasei întîi; să ne gîndim la liniorii care 
gonesc zilnic zeci de kilometri, ca să înlăture o defecțiune 
a liniei telefonice ; la oamenii care poartă de grijă curățe
niei orașului nostru; sau la aceia care conduc vehiculele 
în care călătorim noi. Și vom vedea cum din toate aceste 
felurite oglinzi ale activității umane se reconstituie și se 
încheagă sub ochii noștri imaginea Răspunderii. Ea ne su
râde grav și cu modestie : — Sst! Să vă spun o taină. Tine
rii, de cum îmi fac cunoștință, se îndrăgostesc de mine. 
Pentru totdeauna se îndrăgostesc de mine...

Colocviul luminilor
Deschide fereastra spre țară ; 
afară e primăvară :
chem, la un colocviu, luminile, 
oamenii și grădinile;
Mina, rotind-o, Ie caut izvoarele 
unde ideia se-ntîlnește cu soareie.
Zări repetate adine și înalt, 
din lumini în lumini, către alt 
orizont viitor, mai înalt.
Oamenii — aprind pretutindeni 
lumini, de Armideni.
Chem la un colocviu luminile, 
șantierele și grădinile, 
apele, lanurile, 
oțelăriile și bărăganurile.
Iată mîinile noastre, iată visele noastre, 
pămîntule, țară, 
la început de primăvară.

FLORENȚA ALBU

Marile răspunderi

ale generației noastre
(Urmare din pag. I) 

pere și cîte o bicicletă... (Fiind
că veni vorba : șapte tineri din 
secția noastră au astăzi moto
ciclete). O să mă întrebați: ce 
s-a ales din visurile astea, care 
ne par acum, în 1963, foarte 
simple, „mărunte” chiar ?

— Intr-adevăr... Ce s-a ales 
cu cei doi ?

— O să vă răspund... Deși 
mi-e greu. Nu prea mi-e la-n- 
demînă să vorbesc despre asta; 
prea a fost crunt. Au trecut a- 
nii și, firește, niciunul din vi
surile lor nu s-a împlinit. In
tr-o dimineață din iarna lui 
1941, în secția lor s-a întîm- 
plat o explozie la cuptoare. Ac
cidente de soiul ăsta erau foarte 
dese pe-atunci, iar protecția 
muncii nu exista. Cei doi bă
ieți au fost cuprinși de văpăi. 
Le-am auzit țipetele și i-am vă
zut alergînd prin curtea rafină
riei, cu hainele-n flăcări. N-au 
mai ajuns la cișmea. După 
cîțiva pași au căzut. Au mu
rit amîndoi în cîteva ore. Doi 
băieți cu o bucurie de viață 
cum rar întîlnești; și cu o ener
gie în stare să mute munții 
din loc...

Meșieru.1 Bellu a tăcut ; tă
cem și noi; se reculege însă, 
și glasu-i, pînă acum coborît, 
căpătă brusc o duritate meta
lică :

— Credeți că v-am povestit 
o întîmplare senzațională ? In- 
trebați-i pe oricare dintre mun
citorii bătrîni cum era cu pro
tecția muncii, pe vremuri... Și 
mai întrebați-i, în general, unde 
le e tinerețea. O să tacă și-o 
să dea din umeri ; sau o să-și 
isprăvească toată povestea în 
cîteva vorbe. N-au avut tine
rețe. Le-au furat-o patronii. Vîr- 
sta aceasta — cea mai frumoa
să a vieții — ei o retrăiesc a- 
stăzi prin anii nepoților.

Despre împlinire
— Este exact sensul întrebă

rii pe care ne pregăteam să v-o 
adresăm. In lumina celor evo
cate, cum vi se înfățișează 
condiția de astăzi a muncitoru
lui tînăr ?

— Ce să vă spun ? — surâde 
meșterul, desiăcîndu-și brațele, 
luînd parcă întreaga uzină 
drept martor. Chiar, zău, ce să 
vă spun mai întîi ? Intrebați-1 pe 
băiatul acela de colo, pe Florea 
Vasile. Intrebați-1 cum a făcut 
școala profesională, unde a pri
mit gratis masă și casă, haine 
și cărți. Și mai întrebați-1 și 
cum trăiește ; sau, și mai bine, 
mergeți să vedeți cu ochii dum
neavoastră blocurile ridicate 
pentru muncitorii rafinăriei, sau 
căminele pentru tinerii nefami- 
liști. Știți ce înseamnă să ai, la 
18 ani, o perdea albă la geam 
și o glastră cu flori ? Vi se par, 
poate, lucruri de nimica; eu insă 
nu le-am avut. Și mai întreba
ți-1 pe Florea Vasile cum a fost 
primit în uzină, cum a fost a- 
jutat să-și ridice calificarea și 
cum a ajuns, în foarte scurt 
timp, șef de echipă. Am făcut o 
socoteală : anii lui de școală, 
împreună cu anii petrecuți în 
rafinărie pîn-a ajuns șef de 
echipă, sînt în număr de cinci ; 
eu am făcut șapte ani numai ca 
ucenic. Iată un exemplu care 
răspunde, cred, întrutotul la

întrebarea dumneavoastră. Dar 
aș mai adăuga un lucru în le
gătură cu asta...

— Anume ?
— Că băieții aceștia, intrând 

într-o uzină socialistă, devin 
nu numai meșteșugari de mîna 
întîi, ci și oameni întregi. Se 
împlinesc, adică, pe de-a-ntre- 
gul. Ăsta-i un lucru minunat. 
Ca om în vîrstă, cu copii și ne
poți, știu să-l prețuiască după 
cum se cuvine. Cine se îngri
jea de nevoile sufletești ale 
muncitorului tînăr de ieri ? 
(Dar, mai întîi, îi păsa cuiva 
dacă el avea suflet sau nu ? 
Țin minte că am ieșit odată „la 
raport" în fața unuia dintre di
rectorii vechi, venit în inspec
ție prin secția noastră. I-am ce
rut o învoire pe două zile ; mu
rise taică-meu, vroiam să mă 
duc să-l îngrop. S-a mirat : 
„Bine, mă, da' nu-i mai simplu 
să te duci la crîșmă diseară și 
să bei ceva de inimă rea ?"). 
Astăzi însă, acești tineri învață 
că a purta salopeta de munci
tor — salopeta asta simplă, pe 
care-au purtat-o și moșii și stră
moșii — este un lucru de cea 
mai mare mîndrie ; .și că fala 
asta te obligă ; te obligă la o 
ținută dreaptă, cu fruntea sus, 
nu numai în muncă, ci și în 
toate clipele vieții. Da, calita
tea de muncitor — care în tre
cut însemna robia la capitaliștii 
romîni și străini — este astăzi 
o onoare de care nu se-nvred- 
nicește oricine...

Argumente 
pentru o nouă 

definiție a tinereții
— Și cum se manifestă aceste 

lucruri la tinerii pe care-i cu
noașteți ? Cu alte cuvinte, ce 
trăsături mai importante ați ob
servat la tînăra generație de 
muncitori ?

— Condițiile noi ale muncii 
au scos la lumină însușiri care 
ieri se pierdeau, sau zăceau 
ascunse. Mă gîndesc la talen
tul — înnăscut, aș spune eu — 
al muncitorului nostru, de a 
crea lucruri pe care să le arate 
cu mîndrie lumii întregi. (Răs- 
foiți numai cartea de aur a în
treprinderii noastre, citiți în
semnările făcute acolo de oas
peții de peste hotare !). Munci
torul romîn are mîini de aur. 
Nu s-a prea văzut lucrul ăsta — 
sau, uneori, a fost ținut cu 
bună știință ascuns — pe vre
mea cînd mîinile muncitorului 
erau înlănțuite în cătușele ex
ploatării. Dar acum, cînd lan
țul s-a rupt, vedem rezultatele 
în înfățișarea țării întregi. Și 
cînd zic „talent", nu mă gîn
desc numai la iscusința în mun
că, ci și la capacitatea de a or
ganiza, de a conduce producția, 
lucru pe care uneltele patroni
lor ni-1 tăgăduiau din răsputeri: 
„N-o să vă descurcați!" — ziceau 
ei, la naționalizare. Și ce bine 
ne-am descurcat ! Simțămîntul 
ăsta de mîndrie muncitorească 
— de mîndrie patriotică pentru 
izbutirile noastre care-au săl
tat faima țării — este trăsătura

principală pe care-o deslușesc 
și la tineri.

— Ce alte trăsături mai des
lușiți ?

— Și la Florea Vasile, pe care 
vi-1 arătai adineaori, și la Mi- 
hai Șerban (șef de echipă în 
secția noastră, deși n-are decît 
24 de ani), și la tablonistul Ște
fan Golpasin, și la marea ma
joritate a tinerilor pe care i-am 
ajutat să se califice în anii a- 
ceștia, am mai observat o tră
sătură care-mi place : un fel de 
sete continuă a noului. Gustul 
ăsta. — al tehnicii moderne — 
o să-mi spuneți că-1 au toți ti
nerii din secolul XX ; așa o fi. 
Dar la ei nu-i numai gustul teh
nicii, ci dorința foarte vie de a 
contribui, prin aplicarea celor 
mai avansate metode de lucru, 
la mersul înainte al întregii 
economii naționale. Este vorba, 
aici, de aceeași înaltă responsa
bilitate pe care-o pomenii a- 
dineaori. Să poftiți o dată la o 
ședință în care se dezbat, să 
zicem, cifrele de plan, și să-i 
ascultați pe tineri vorbind. Să-i 
auziți cum judecă fiecare cifră, 
fiecare amănunt în funcție de 
sarcinile uzinei, de sarcinile ge
nerale ale industriei. A trecut 
vremea cînd muncitorul se ocu
pa numai de mașina lui, de mi
cul său loc de muncă, fără 
să-și ridice ochii „deasupra san
dalei", precum cismarul din pro
verbul cel vechi. Cînd vreunul 
din băieții pe care vi i-am nu
mit — fie Golpasin, fib Șerban, 
fie Neagu Constantin — vine la 
mine cu o inovație, cu o solu
ție tehnică nouă, mi-e greu 
să-mi limpezesc punctul ei de 
plecare : să fie numai pasiunea 
tehnicii ? Să fie pasiunea pen
tru interesele generale ? Am
bele pasiuni se împletesc atît 
de strâns că este imposibil să le 
desparți. De aici, cred eu, iz
vorăsc și celelalte însușiri ce 
caracterizează generația asta 
care ia, din mîinile noastre bă
trâne, conducerea noii industrii: 
seriozitatea în muncă și în în
vățătură, spiritul sănătos de în
trecere, constînd în ajutorarea 
celor mai slabi, încrederea în 
puterea unită a colectivului, 
pentru biruirea oricăror greu
tăți. Ii văd pe acești tineri foar
te legați între ei, foarte .sudați, 
chiar dacă, la prima vedere, se 
ceartă uneori, fie pentru che
stiuni de producție, fie pentru 
stabilirea itinerariului unei ex
cursii sau a spectacolului de 
teatru care trebuie văzut în co
lectiv. (Fiindcă vorbim despre 
asta : tinerii de azi sînt mult 
mai vorbăreți, mai „gălăgioși", 
în sensul bun al cuvîntului. 
Noi, la vîrstă lor, eram mai te
mători, mai tăcuți, nu prea a- 
veam îndrăzneala unor păreri 
personale spuse deschis). Am 
crezut, într-o vreme, că Neagu 
Constantin și Ștefan Golpasin 
n-o să-și mai vorbească nicio
dată. Se luaseră la harță pe-o 
chestie de meserie (amîndoi 
sînt tabloniști, fiecare bătea cu 
pumnul în masă pentru punc
tul lui de vedere), dar s-au îm
păcat foarte repede, fără a fi 
nevoie să-i ia cineva de mînă 
și să-i apropie. I-a apropiat

viața. A apărut un al treilea 
„punct de vedere", al unui ta- 
blonist mai bătrîn, și cei doi 
s-au repezit, cot la cot, să-l a- 
plice și ei.

O pauză, în care ni se pare 
a ghici o ezitare. Dar nu; re
plicile vin la fel de ferme, deși 
tonul în care sînt rostite e, to
tuși, altul:

— Mai sînt însă și tineri care 
cred... cum să spun ?... că totul 
„li se cuvine". Sigur că totul li 
se cuvine, dar de la conștiința 
acestui fapt și pînă a lua viața 
așa, în ușor, calea e lungă și 
trebuie să ne dea — și nouă, 
și lor — de gîndit,

— Adică ?
— O să vi-1 dau ca exemplu 

pe Alexandru Martoi. De mese
rie e măsurător la rezervoare -, 
funcție de mare răspundere, în 
care nu-i îngăduit nici cea mai 
mică greșeală sau neatenție. 
Acum e un muncitor foarte bun. 
Dar cînd a venit la noi de la 
școala profesională, Martoi ni 
s-a înfățișat cu o chică de păr 
cît un coif și îmbrăcat — cum 
zicea el — „șmecherește". Noi 
l-am mustrat. Martoi ne asculta 
și nu zicea nimic. Doar zîmbea. 
(Acum, trebuie să știți că are 
un fel de-a zîmbi care, zău așa, 
te dezarmează, te face să-l ierți 
pentru toate ; mă pomeneam și 
eu zîmbind... și gata ! De-a sur
da toată „educația" !). Nu 
prea îi era lui gîndul Ia muncă: 
era pus pe „distracții”, întîrzia 
de la lucru, era și neatent. In
tr-o zi, cu gîndul în zbor cum 
era, s-a întîmplat să dea niște 
măsurători inexacte. L-am luat 
atunci foarte din scurt, l-am fă
cut cu ou și oțet. M-a ascultat 
cît m-a ascultat, apoi, numai 
ce-1 văd că-și pierde răbdarea 
și... știți ce mi-a zis ? „Lăsați, 
tovarășe Belu (adică : nu vă 
mai chinuiți atîta cu „prelucra
rea" !), că tot o să mă iertați ; 
doar sînt tînăr !" Am rămas, vă 
spun drept, descumpănit. Și 
mi-am dat seama că mai sînt 
și alții ca el, care-și consideră 
tinerețea ca o scuză pentru ori
șice ar face ; care desprind — 
din condițiile de muncă și de 
viață ale acestor ani — numai 
drepturile, nu și datoriile.

Datorii...
— Ați atins, prin aceasta, în

săși tema ultimei întrebări a 
interviului nostru: ce datorii 
credeți că stau în fața tineri
lor muncitori din zilele noa
stre ? Ce însușiri trebuie să-și 
cultive ei, în mod deosebit, 
pentru a fi cît mai folositori 
uzinei lor, țării întregi ?

— O să mă întorc iarăși la 
băieții cei veseli de care vă 
povesteam la-nceput, și la sfîr- 
șitul lor crud. V-am vorbit 
despre bucuria lor de a trăi și 
despre energia care le țîșnea, 
parcă, în toată clipa, prin pori. 
Așa sînt și tinerii noștri de azi
— tinerețea e totdeauna aceeași
— dar acum sînt toate condiți
ile pentru a nu-ți risipi energia 
în gol. Tocmai fiindcă dispune

Aici va fi un bloc. Cînd 1 Curînd. Pînă atunci, în interiorul acestei rețele care amintește o turlă de sondă, cărămizile, 
mortarul, fierul-beton își vor începe călătoria spre înălțimi. Mereu mai sus, un etaj după altul. Cînd gardul de șantier pe 

care-1 întrezărim jos va fi devenit de prisos, șoseaua Mihai Bravu va dezvălui tuturor o frumusețe nouă.

de atîta ardoare, tinerețea este, 
cred eu, vîrstă la care trebuie 
să-ți ceri foarte mult. Comodita
tea, lipsa de îndrăzneală, viața 
măruntă, țelul nu mai departe 
de vîrful nasului, — nu ne mai 
plac nici nouă, bătrînilor ; dar 
unui tînăr de azi ? Mă uit la 
Florea Vasile : parcă într-adins 
se bagă unde-i mai greu. Cere 
singur sarcinile pe care alții, 
mai „prudenți", le refuză. Ai 
zice că umblă după obstacole cu 
luminarea. Gîndiți-vă cum o 
să arate flăcăul ăsta cînd o a- 
vea anii mei ! Toate luptele pe 
care le-a dus, toate „furtunile", 
o să-l călească, o să-l facă tare 
ca stînca. Tinerețea asta trece 
ca un vis ; eu știu foarte bine 
lucrul acesta. Cum o folosești? 
Ce amintiri frumoase — care 
să te facă mîndru de tine în
suți — iei din ea ? Acesta ar 
fi, după părerea mea, lucrul cel 
mai de seamă la care trebuie 
să se gîndească un tînăr : că 
trăiește anii cei mai generoși 
ai puterilor sale, anii cînd tre
buie să-și ceară sie-și foarte 
mult. j

— Alte îndemnuri ?
— Să se gîndească și la niște 

lucruri „mărunte"... Sînt noțiuni 
care — poate fiindcă le-am fo
losit abuziv, și cînd nu tre
buia — și-au pierdut, pentru 
unii tineri, înțelesul lor viu. 
Așa este „calitatea producției",

Pentru unii, asta pare o sim
plă rubrică într-un dosar. Dar 
a scoate lucru bun și frumos 
din mîinile tale, ține de însăși 
demnitatea și mîndria noastră, 
a muncitorilor. Chiar cînd lu
cram pentru patroni, ne stră
duiam să nu ne batem joc de 
rodul mîinilor noastre. Dar a- 
cum, cînd lucrăm pentru noi ? 
Și mai e ceva: dacă acești ti
neri vor să asculte cuvintele 
unui om care a muncit 43 de 
ani într-o uzină, să creadă că 
nici disciplina nu este o simplă 
rubrică de dosar sau o chestie 
cu care ne place nouă, unor bă
trîni plicticoși, să-i sîcîim pe 
cei tineri. (Că nouă, bătrînilor, 
care nu mergem la baluri și a- 
vem somnul scurt, atît ne-ar 
mai rămîne, după unii din ei : 
disciplina !). Tot ce se vede a- 
stăzi în jur, uzina, țara aceasta 
cu care ne mîndrim, se dato
rează disciplinei cu care am 
știut să muncim, unității noa
stre muncitorești, faptului că 
am răspuns toți ca unul la che
mările partidului. N-o să mai 
insist asupra acestui lucru. 
Știu că și acei tineri care azi 
nu-1 înțeleg tocmai limpede, îl 
vor înțelege pe deplin pînă la 
urmă. Am toată încrederea în 
băieții aceștia pe care acum, ca 
pensionar, îi văd numai ca mu
safir. Știu că ei vor face uzină 
— și țara noastră — mereu mai 
frumoase..,

COLOANE
Trec nesfîrșite coloanele muncii
Din toate zările,
Pe toate cărările pămîntului, 
Trec nesfîrșite coloanele muncii.

Sînt milioane de fluvii fierbinți
Sînt milioane de cîntece noi...

Trec nesfîrșite coloanele muncii
Uriașe curcubee terestre
In care s-au adunat,
Incandescente,
Toate cîntecele pămîntului.

Noi sîntem cei care-am cunoscut 
Șî durerile, și bucuriile muncii; 
Mîndria de-a purta peste umeri, 
Și peste frunte,
Cea mai de preț podoabă : 
Perlele sudorii încinse în flăcări.

Freamătul ritmului viu
Cuprinde pămînt și oceane
Ritm și tărie în mersul firesc,
Ritm în priviri,
Ritm în pumni și în glasuri,
Ritm în steaguri și flori,
In sublimele marșuri ce curg temerare, 
Spre soare.

ION FILIPI SCU 
Brașov



nebătătorită
Lumina a izbucnit^ într-o noapte. In noaptea aceea n-a mai 

dormit, a lucrat pînă în zori iar dimineața a prezentat comu
nicarea la Academie.

...Intr-o noapte, dar cîte asemenea nopți nu au precedat 
lumina, ivită însfîrșit.' Cîte zile și nopți de adîncă încor
dare, cîte săptămîni rămase în memorie ca inscripția în pia
tră, luni de muncă febrile, pătrunse de flacăra creației, de 
căutări asiduie, cîte ? !

Multe, foarte multe, dar nu l-au obosit. Dimpotrivă, în
dărătnicia cu care i se refuza ivirea unui rezultat îl îndîrjea 
încă și mai mult.

Și, într-o zi, dimineața, la Academie a făcut o importantă 
comunicare științifică.

Și la cîteva zile, comunicarea era transmisă în străinătate 
revistelor internaționale de specialitate, intrînd în tezaurul 
științific al întregii lumi.

Și nu mult după aceea, tînărul inginer era primit membru 
corespondent al Academiei R.P.R.

...Vasile Mihai V. Popov se afirmase ca pasionat cercetător 

încă din anii studenției. După ce a absolvit Institutul poli-, 
tehnic a fost repartizat să lucreze la Institutul de energetică 
al Academiei. De atunci au trecut 12 ani de muncă și înde
lungi experiențe. Tînărul cercetător s-a specializat în dome
niul automaticii, urcînd treaptă cu treaptă în lumea știin
țifică. In 12 ani a realizat peste 50 de lucrări științifice. Și, 
în toți cei 12 ani munca a fost dublată continuu de învăță
tură. Singur a învățat limbile nisă, engleză, germană, fran
ceză și italiană. II preocupa muzica și, cel mai mult, mu- 

; zică exactă a cifrelor. Ajuns om de știință prețuit, a rămas 
același student pasionat, venind să audieze cursurile acade
micienilor la Institutul politehnic sau la Institutul de mate
matică al Academiei. Învață și cercetează. Datele cele mai ; 
recente ale muncii sale îi mărturisesc mai puternic preocu
pările și îi luminează străduințele. Pentru ceea ce va fi in
dustria modernă în viitor, în scopul automatizării ei com
plexe, tînărul cercetător și-a spus hotărîtor cuvîntul în stu
diul despre „Stabilitatea sistemelor automate neliniare“. Pe 
plan științific mondial, ideile sale aduc contribuții ine
dite în automatică și matematici. Savanți din multe țări au 
preluat rezultatele acestui studiu și le continuă. Cu același 
pas îndrăzneț 'și ferm, cu care a străbătut drumul pînă aici, 
Vasile Mihai V. Popov se preocupă de adîncirea datelor ob
ținute.

Flacăra creației cere perpetua ardere. Tînărul savant i se 
dăruie din plin.

Platforma de pe care se avîntă asemenea oameni, visători 
temerari și lucizi, e alcătuită din propriile lor energii și din 
sprijinul larg, neprecupețit, primit din partea statului nostru 
socialist. Dînd muncii lor rosturi înalte — slujirea poporului 
— ei descoperă minunea creației. Aici, membrul corespon
dent al Academiei, specialistul în automatică, se întîlnește 
cu strungarul în căutare de soluții pentru îmbunătățirea pro
cesului de producție. După îndelungi frămîntări, în care fie
care eșec parțial mobilizează alte energii pentru reușita 
finală, iată conturîndu-se un nou dispozitiv, o nouă piesă 
care va ușura munca oamenilor și va spori randamentul pro
ducției. De cum a părăsit băncile școlii de ucenici și a intrat 
la sculeria Uzinelor „23 August“, tînărul muncitor Alexan
dru Buzgurilă a început să fie stăpînit de febra căutărilor. 

In munca aceasta pasionantă, în cei opt ani de zile care au 
trecut, a descoperit sensul major aț vieții lui. Și dacă trece 
o zi fără să aibă de rezolvat o problemă grea, legată, de îm
bunătățirea procesului de producție, nu se simte om, i se 
pare că timpul i se scurge printre degete. Dar asemenea zile 
au fost rare în cariera lui de inovator. Cele 34 de inovații și 
raționalizări care se aplică în Uzinele „23 August“ și în alte 
uzine din țară, sau unele în curs de perfecționare, depun 
mărturie că mintea acestui tînăr n-are astâmpăr. Momentul 
crucial din viața lui l-a trăit cînd comuniștii l-au primit 
direct în partid pentru merite deosebite în activitatea lui de 

I inovator. Cine știe dacă atunci chiar, cînd emoția cu greu îl 
lăsa să adreseze adunării generale cuvîntul de mulțumire, 
această minte ascuțită nu întrezărea, fulgerător, soluția unei 
probleme tehnice de mult luată de ea în cercetare...

...S-ar părea că tinerii care lucrează pe ogoare n-ar avea 
posibilitatea de a inova. Grîul crește la fel de cînd lumea.

Uite însă că nu-i așa. Pămînturile, necuprinsele întinderi, 
constituie, de fapt, laboratoarele unde un agronom pasionat 
își poate desfășura activitatea de creație. Este cazul lui Vir- 
gil Badea de la gospodăria colectivă Valul lui Traian. Ajutat 
de gospodărie a creat loturi demonstrative și comparative 
unde a experimentat nenumărate metode de cultivare a. di
feritelor plante, în funcție de sol, de lucrările agricole, de 
sămînță și de îngrășămintele aplicate. Asupra fiecărui bob 
de grîu el a îndreptat, într-un tir concentrat și continuu, 
tot ce, in lungi ani de studiu, reușise să învețe. Hrănit, cu 
apă și săruri, dozate după regimul strict științific, bobul a 
rodit mai bogat. Hectarul nu s-a întins, pămîntul nu e elastic, 
dar belșugul lui s-a dublat. Așa și cu porumbul. De la 2 000 
de kilograme la hectar s-a ajuns la aproape 5 000 de kg. 
Căutările febrile ale tînărului agronom, osteneala lui, avîn- 
tul tinerilor colectiviști care l-au ajutat să lupte cu necunos
cutul sînt încununate de izbînzi.

Cercetarea, încercarea de a pătrunde în miezul tainic al 
lucrurilor si fenomenelor e întotdeauna legată de piedici noi. 
Dar întotdeauna luptătorul caută potrivnicul demn de el ; 
întotdeauna îndrăgostitul de priveliști inedite alege cărarea 
nebătătorită. Ceea ce urmează să descopere — merită oste
neala.

Ați văzut cercurile de apă în soare, largi, și mai largi, ro- 
tindu-se pînă cînd tot izvorul de unde au pornit atinge ma
lurile ? Odată descoperindu-1, sentimentul dăruirii este ase
menea acestor cercuri de apă, luminoase. Te poartă conti
nuu către cei din jur și te încredințează lor. Și atunci, jur 
împrejur te înconjuri numai de lucruri frumoase și în fie
care din ele este ceva din spiritul tău animator, o aspira
ție a ta.

închipuiți-vă serile pe șantierul I.C.S. Hunedoara : schele, 
cărămizi, mirosul umed al betonului, în jur flacăra furnale
lor și, undeva, o fată — Rodica Sitanciu. Povestește cîtorva 
băieți și fete,: „îmi.place,să cînt, știți. Ascult la radio un 
cîntec și-mi pare ca o călătorie de izvoare, le aud murmurul 
frumos și încerc să-l șoptesc și eu atunci, uite așa: „înflo
rește Hunedoara / Ca grădina primăvara / C-are mîndrl 
grădinari / Furnaliști, zugravi, zidari...“.

Serile s-au petrecut astfel mai de mult. Rodica Stanciu 
mîngîia un gînd : „de-am face o brigadă artistică la. club, 
să cîntăm și să recităm pe tot șantierul!... Viorica Cosma, 
Iulian Untaru, Gheorghe Puică și alți tineri s-au adunat în 
jurul Rădicai Stanciu. Au cules date de pe șantier, au ales

(Continuare in pag. a IV-a)
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CONȘTIINȚEI SOCIALISTE"

DIN PALMA

HARNICA
In cinstea rilei de 1 Mai și a „Zilei tineretului' tot mai mulji sînt tinerii din fabrici 
și uzine, antrenați in Întrecerea socialistă, care obțin rezultate deosebite în pro
ducție. (De la stingă la dreapta în rlndurile de sus) Zilnic în secția II montaj sini 
asamblate zeci de pompe pe care colectivul de la Uzina de pompe și mașini agri
cole din Capitală le realizează. Printre cei care obțin rezultate remarcabile în pro
ducție se află și tînărul Gheorghe Manole. Cit măsoară oare lungimea tirului pe 
care l-a produs peste plan tinăra Eugenia Nae de la Fabrica ,.Dorobanțul" din 
Ploiești? Răspunsul este dat de acel 15 la sută cit reprezintă procentul de depășire 
zilnică a sarcinilor de producție. A ii șeiul unei brigăzi de mineri este o cinste pe 
care colectivul ți-o Încredințează. Depășirile lunare de plan dovedesc că tînărul 
Nicolae Mititelu merită pe deplin Încrederea pe care ortacii de la mina Petrila, sec
torul 4, i-au acordat-o. Pricepere și Indemlnare — iată prin ce poate ii caracterizat 
tînărul Neagu Cristea de la Întreprinderea „8 Mai" — Mediaș peniru depășirile zil
nice de plan și economiile realizate. (In riadul de jos) Sidonia Mindruțău are numai

13 ani. Colectivul în mijlocul căruia muncește — Întreprinderea „Tricoul roșu* din 
'Arad — o prețuiește pentru frumoasele realizări obținute. Calitatea și economiile se 
găsesc la loc de cinste alături de numele harnicei tricotere. S-a Înscris la Facultatea 
mecanică, secția serală, dintr-o necesitate firească. Controlorul tehnic de calitate are 
nevoie în permanență să-și Îmbogățească cunoștințele tehnice. Produsele purtind 
marca Uzinelor de tractoare din Brașov pe care tînărul Marin Bătăianu ie contro
lează in secția șasiu, pornesc spre secțiile de montaj numai după ce au fost riguros 
verificate. Bobinatoarei Marin Matușan de la Întreprinderea „Electromotor" — Timi
șoara i se spune că are „mîini de aur". Statoarele executate de ea sînt Întotdeauna 
de cea mai. bună calitate. Buna orgnizare a lucrului o ajută să depășească in medie 
planul cu 30 la sută. Cînd ai 19 ani visurile sînt îndrăznețe ca și anii pe care-i porți. 
Astfel de gînduti împărtășește și Gheorghe Litigii, lăcătuș la Întreprinderea Tehno- 
rnetal" din Timișoara. Astăzi el conduce o echipă de montori din secfia I mecanică, 

care obține In întrecerea socialistă rezultate dintre cele mai bune.

A ȚARII
ntotdeauna, dar 
mai cu seama în 
preajma intiiului 
de Mai, întind e- 
rea țării, cu mi
nunile ei, apare 
ca o palmă des

chisă, de om muncitor, sănă
tos și puternic, generoasă în 
daruri meșterite de ea și bo
gată în semne — care suit 
ale vremii — și care, cu fie
care an, devin tot mai adinei.
E unul din aceste semne in
crustate trainic în palma 
harnică a țării, participarea 
în masă a oamenilor muncii
la opera de construcție so
cialistă cu tot ce are această 
participare mai de preț și 
mai caracteristic: Întrecerea
socialistă.

...Socialismul înseamnă, prin 
însăși esența lui, perspectivă 
clară, exigență majoră față 
de creația muncii și dorința 
continuă de autodepășire. 
Cînd, în palma uriașă a țării, 
trenurile aleargă mai iute și 
mai încărcate decît scrie în 
plan, cînd oțelul Hunedoarei, 
al Reșiței, umple mai multe 
vagoane într-un . timp mai 
scurt, cînd același lucru se 
întâmplă cu tot ce produce in
dustria noastră în plin avînt, 
cînd în fiecare fabrică, pe fie
care șantier, în fiecare atelier, 
flutură simbolic steagul pe 
care scrie: Mai mult! Mai re
pede! Mai bine! aceasta în
seamnă că eforturile dăruite 
în întrecerea socialistă au de
venit coordonate firești ale 
țării întregi. Privite în acea
stă lumină, roadele întrecerii 
socialiste— fie cele de fieca
re zi, fie cele din preajma 
marilor sărbători — au, pe 
lingă uriașa valoare materia
lă, și bogate semnificații, pen
tru că vorbesc — mal lămu-, 
rit decît toate cuvintele — 
despre consecvența cu care 
oamenii muncii înfăptuiesc 
politica partidului, despre 
dragostea pentru partid.

★

— Au devenit firești, tra- 
diționale, sporurile de nobil, 
entuziast și organizat. efort 
prin care țara își desfășoară 

■ întrecerea cu sine însăși în 
preajma sărbătorilor dragi. 
Ritmul sporit al muncii, în
cordarea plină de răspunde
re, ambiția sănătoasă, tine
rească și legitimă sînt, par
că, acorduri pregătitoare ale 
melodiei frenetice, feerice, 

care va răsuna, sub toate ză
rile țării în ziua așteptatei 
sărbători. Aceste acorduri su
nă plenar și organic pentru 
că sînt rodul unei interpretări 
armonioase și unanime, lată 
un exemplu :

Feroviarii orădeni au. ra
portat încă în cea de a treia 
decadă a lunii aprilie, că, 
pînă la acea dată, ei au re
morcat 61835 tone suprato- 
naj în 314 trenuri, economi
sind, astfel, în cinstea zilei de 
1 Mai, energia necesară pen
tru 45 de trenuri.

In aceeași zi, petroșenenii 
vesteau că mecanicii de loco
motivă Preda Pavel, Dumitru 
Dejeu și Victor Marinescu au 
izbutit să bată recordul la to
naj remorcat pe linia Petro- 
șeni — Banița, cu 535 de 
tone/tren și că au închinat 
noul record zilei de 1 Mai.

Probabil că mecanicii losif 
Pop sau losif Nadoș (unii din 
realizatorii succeselor de la 
Oradea) nici nu știu cum a- 
rată la față recordmenii din 
Petroșeni. Totuși, prin fapte
le lor, ei au acționat de par
că ar fi lucrat în același de
pou, pe aceeași locomotivă. 
Iată un fapt semnificativ, 
grăitor, pentru caracterul u- 
nanim și armonia desfășu
rării întrecerilor socialiste.

...Celui care ar fi încercat 
să însemne, zilnic, toate fap
tele întrecerii socialiste desfă
șurate în cinstea acestui 1 
Mai i-ar fi trebuit, ca-n bas
me, cizme de 7 poște — să fie 
în clipa asta aici și peste o 
clipă în alt colț de țară — și 
i-ar fi trebuit mult timp, 
multă cerneală.

Prieteni de nădejde ai zia
rului, corespondenții volun
tari, ei însuși participanți la 
întrecerea socialistă, ne-au 
trimis, zi de zi, sute șl sute 
de scrisori. Dar ce ziar le-ar 
fi putut publica pe toate ? 
Această avalanșă de „Vești 
despre întrecere“ trimise zia
relor de către oamenii muncii 
este ea însăși semnificativă 
pentru dorința firească a fie
căruia de a comunica tuturor 
bucuriile izbînzilor în între
cerea socialistă.

■
 m vorbit mai sus 

despre feroviari.

Să trecem ta cei 
care străbat alt
fel de drumuri:

N-a fost o pri
măvară ușoară 

primăvara aceasta. A fost un 
fel de iarnă mai dulce. Nu e 
greu de imaginat cum treouie 
să fi arătat drumurile pădu
rilor în această primăvară. 
Să luăm, de pildă, pădurile 
din preajma Miercuret-Ciuc. 
Imaginați-vă o exploatare fo
restieră. In aceste locuri tă
ietorii lucrează intens, do
boară copaci, îi curăță, îi bu- 
cățesc, iar jos în vale, încăr
cătorii de vagoane și, mai jos, 
gateriștii... așteaptă să le vină 
lemn. Veți spune : Ce mașini, 
ce tractoare pot lucra în bu
ne condițiuni, pe drumuri de 

pădure, pe o asemenea vre
me ?... Și totuși, o veste plină 
de bucurie ne-a anunțat, la 
timpul potrivit, că, nici mai 
mult nici mai puțin, „Colecti
vul de conducători-auto, trac
toriști și mecanici de la 
l.M.T.F, Miercurea Ciuc au... 
realizat, în cinstea zilei de 1 
Mai 642 000 tone/km peste 
plan, economisind (cum or fi 
făcut ?) 31 000 l benzină și 77 
de anvelope și obținînd... cele 
mai bune rezultate pe țară’’. 
Desprindem de aici seriozita
tea cu care sînt realizate și 
depășite obiectivele întrece
rii. Seriozitatea izvorîtă din 
însăși însemnătatea pe care o 
au obiectivele întrecerii pen
tru viața economică a țării.

Drumuri de fier... drumuri 
de piatră...

Mai are țara și altfel de 
drumuri; drumuri pe apă.

„De curind, colectivul de 

pe nava de pasageri „Cerna 
Vodă“ (D.R.N.C. Turnu Seve
rin) a chemat la întrecere, 
în cinstea zilei de 1 Mai, toa
te navele din direcția respec
tivă. Mecanicul șef Bejan Du
mitru a chemat la întrecere 
toți șefii mecanici de pe va
sele de pasageri, remorchere 
portuare și remorchere de 
linie“.

„Tov. Costică Alexandru, 
conferențiar universitar la 
Institutul politehnic din Ga
lați, studiază, împreună cu 
tehnicienii șantierului naval 
din localitate, introducerea 
unui sistem de amortizare a 
vibrațiilor și zgomotului la 
motoarele de propulsie și la 
cele auxiliare ale navelor“.

(Fragmente din două știri 
sosite la redacție).

...Drumuri de fier... drumu

însemnări pe ultima filă 
a carnetului de întreceri 
în cinstea zilei de 1 Mai

rile de piatră... drumuri pe 
apă...

întrecerea socialistă a făcut 
ca în această primăvară pe 
toate drumurile țării să se 
meargă mai mult, mai repe
de, mai bine, mai economic...

*Bănia Craiova e pomenită 
prin hrisoave încă de pe la 
1 600. Cronica veche spune 
despre multe din evenimente
le pe care le-a trăit orașul. 
Dar cea mai Vie și mai lumi 
noasă cronică este aceea a zi
lelor de acum ale Craiovei. 
Cronica nouă consemnează 
printre multe altele, crearea, 
în anii noștri, a Uzinei di- 
mașini agricole „7 Noiem
brie“. Uzina are și ea o cro
nică : cea a izbînzilor. Iată 
imul din ultimele capitole 
scrise în această cronică : „In 
cinstea zilei de 1 Mài, colec
tivul secției debitare a econo
misit 5 000 kg oțel laminat. 

depășindu-și planul cu 20 la 
sută“.

...Nici un document de la 
1 600 nu pomenește despre 
Onești. Nici în 1952 nu se 
pomenea nicăieri de un ase
menea oraș. In 1953 însă, o- 
dată cu începerea clădirii o- 
rașului, a început și scrierea 
cronicii lui, o cronică nouă- 
nouță, în care, nu de mult a 
fost scris „Onești — 10 ani 
de la naștere“, iar mai jos, 
ca un semn că la 10 ani este 
în plină creștere : „Angrenați 
în întrecerea socialistă, con
structorii din Onești, vor da, 
pînă la 1 Mai, conform anga
jamentului, încă 134 de a- 
partamente“ _

Orașe vechi... orașe noi... 
Toate orașele țării își scriu, 
în cronica nouă, la loc de 
cinste, izbinzile întrecerii so

cialiste, izbînzi care le unesc 
întru tinerețe.

■
 olectivul condus 

de muncitorul

Vasiu Moise de 
la Uzinele „Inde
pendența“ Sibiu, 
a oferit cabine
tului tehnic din 

întreprindere prilejul să în- 
tîmpine ziua de 1 Mai cu o 
cifră de-a dreptul spectacu
loasă .' înregistrarea inovației 
nr. 3 000. Știrea, primita la 
jumătatea lunii aprilie, mai 
informa că „aceste Inovații 
au adus 11 000 000 de lei e- 
conomii, că în uzină, la fie
care 5 muncitori, ingineri, 
tehnicieni, unul este inovator 
sau raționalizator și că sînt 
gata să fie predate noi ino
vații. De pildă, cea privitoare 
la îmbunătățiri în fabricația 
unor utilaje miniere...”.

Vrînd parcă, să arate că 

minerii știu să aprecieze e- 
forturile ce se fac pentru a 
li se asigura utilaj de calita
te, Biro Ștefan, șef de briga
dă la mina Aninoasa a scris 
în aceeași zi ; „în cinstea zi
lei de 1 Mai, ne-am angajat 
să dăm 800 tone de căr
bune peste plan. Pînă la 17 
aprilie am dat 859 tone. Ana- 
lizînd cu ortacii, am notărît 
ca pînă la sărbătoarea muncii 
să mai dăm 250 de tone. No
roc bun !“.

Acest dialog al izbînzilor 
în producție, al faptelor, 
neștiut concret de către inter
locutori dezvăluie șl el unul 
din sensurile întrecerii socia
liste : caracterul de folos ge
neral, pentru întregul popor, 
al roadelor întrecerii.

Se mai pătrunde și altfel în 
miezul pământului, nu doar 
cu ascensorul de mină. Se 
pătrunde și cu pipăitul ager 
și mușcînd rotund al bur
ghiului de sonde. Chestiunea 
e; cum pătrunzi mai iute 
și mai economicos. Cam așa 
s-ar traduce unul din puncte
le cu care s-a înscris în în
trecere petrolistul Ion Moise 
de la Liliești—Prahova și to
varășii săi. Rezultatul: lu- 
crînd cu turbina — cu o sin
gură turbină — ei au forat, 
la sonda 11 B, 530 de metri.

Vorbeam mai sus ae de
clanșarea în lanț a tzbinzi- 
lor întrecerii. Și iată : „Cînd 
unii forează rapid, nu-ți poți 
îngădui să faci extracție în
ceată și de mîntuială. Ute- 
miștii Eremia Aurel și Stoi
ca Toma, de la Gura Ocni- 
ței, au extras, în cadrul în

trecerii mai mult țiței decît 
prevedea planul”,

In simfonia cu 
care țara se pre
gătește să întîm- 
pine Armindenii 
muncitorești se 
distinge, gravă, 
profundă, eroică, 

partitura industriei grele. 
Iată cîteva... acorduri scurte:

— La Hunedoara, ecnipa 
de intervenție condusă de co
munistul Gheorghe Romoșa 
a reparat avaria unui furnal 
fără ca producția să fie în
treruptă.

— în cinstea lui 1 Mai, co
lectivul turnătoriei de fontă 
de la „Steagul roșu“—Brașov 
a dat, numai în prima deca
dă a lunii aprilie, 95 de 
tone de fontă ' peste plan. 
Numai în prima decadă!

— 19 aprilie. Reșița. Intîm- 
pinînd ziua de 1 Mai, furna- 
liștii și-au depășit planul pe 
19 zile cu 2 820 de tone, iar 
oțelarii cu 4 193 de tone.

întrecerea continuă !

■
 ar sensurile mari

ale întrecerii so
cialiste se deslu
șesc pentru fie
care mai viu și 
mai adine, legate 
de propriile idea

luri, de conștiința fiecăruia, 
prin generozitatea cu care 
întrecerea oferă prilejul de a 
fi solidar, de a fi prieten, to
varăș cu fiecare dintre cei 
din preajmă, care, muncind 
alături, străbat același drum 
cu tine. Nimic mai omenesc 
și mai matur decît spiritul de 
întrajutorare în muncă în 
toiul celor mai pasionante în
treceri pentru cine muncește 
mai bine. Un exemplu:

La Depoul C.F.R. Brașov, 
băieții din brigada a IlI-a au 
rămas în urmă tocmai în mo
mentul cînd întrecerea se des
fășura mai intens. Cursarzi 
Mănăilă, un tînăr inovator, 
șeful altei brigăzi, o brigadă 
fruntașă în întrecere, nu era 
totuși prea bucuros, lată la ce 
se gîndea el: „Nu poți să fii 
mulțumit că tu ești fruntaș 
în întrecere, cînd alții au ră
mas în urmă. E la mijloc o

noarea colectivului. Dar nu
mai onoarea ? înseamnă că 
undeva, la noi, în întreprin
dere există o capacitate care 
nu se valorifică îndeajuns. Și 
față de asta nu poți fi indi
ferent. E o povară nu numai 
pentru întregul colectiv, ci 
pentru fiecare dintre noi“. 
Chibzuință matură, conștiința 
l-a determinat pe Mănăilă să 
ceară, știindu-se în stare să 
ajute la îndreptarea lucruri
lor, ca imediat să preia con
ducerea brigăzii care a rămas 
în urmă. O muncă nouă, mai 
grea, alt colectiv de băieți 
(dar fără îndoială un colectiv 
bun) și pentru început chiar 
mai puține succese. Și totuși 
succese! Dar va avea con
știința împăcată că. a ajutat 
să fie învinse niște greutăți 
și întregul depou să cîștige 
de la brigada a IlI-a ceea ce 
ea putea să dea producției, 
dar nu știa deajuns de bine 
cum.

Este numai un exemplu, un 
grăunte dintr-un lan fără 
sfîrșit. Pentru că spiritul de 
întrajutorare în muncă este 
împământenit la noi pretutin
deni ca una din trăsăturile 
fundamentale care definesc 
caracterul socialist al între
cerii pentru cele mai depli
ne victorii în muncă.

■
 eschisă Idrg spre 

strălucirile l u i 
m a i, spre rubi
nul sărbătorii din 
fruntea acestei 
luni, e țara ca o 
palmă de om 

muncitor, sănătos și puternic, 
generoasă în daruri meșteri
te de ea și bogată în semne 
pline de înțeles ! E unul din 

aceste semne caracterul de 
masă, de permanență al în
trecerii socialiste.

Întrecerea continuă !
E ca o pasăre în plutire 

neobosită...
...care poartă în zborul ei 

simbolul înălțimilor spre care 
suim...

...care zboară cu noi alături 
spre soarele comunismului..

PETRE DRAGU



(Urmare din pag. a IlI-a)

din volume poeziile care li s-au părut adecvate muncii con
structorilor și, pe melodiile celor mai iubite cîntece, au în
tocmit primul program de brigadă. Șantierul cuprinde însă 
cîteva mii de constructori; c brigadă nu poate răspunde 
tuturor, așa că — le-a spus Rodica St.anciu — fiecare din 
noi are acum sarcina să alcătuiască singur o brigadă. Și așa 
s-a întimplat. Rodica Stanciu, descoperindu-și pasiunea pen
tru cîntec și poezie, a investigat mai departe și în sufletul 
altora. A dăruit din această pasiune și altora. Și aceștia, la 
rîndul lor, la fel. E.plin șantierul de cîntece. Sus pe schele 
se ridică etajele, iar cîntecele le măsoară creșterea.

Pe scena clubului „Constructorul” cîntă și recită Rodica 
Stanciu. Și, asemenea ei, toți cei care s-au adunat în juru-i 
și-i poartă stimă și prețuire : datorită ei au îndrăgit scena 
și, pe scenă, cîntecul și poezia. Aplauzele izbucnesc către ei 
ca stoluri largi și repezi de porumbei în zbor.

Un act de voință și de curaj te dăruie încă mai mult și 
fără tăgadă. Odată, cînd se deșarja, fonta s-a revărsat din 
furnal peste jgheaburi, rostogolind viitori de foc primej
dioase. Furnaliștii și-au încleștat mâinile pe șpiț, lovind ba
rajul, să-i deschidă fontei drum spre căldare. Cel care pri
mul a luat șpițul și s-a apropiat de foc, știți ce striga ?

„Nu dați îndărăt că pierdem fonta !”
L-a atins o flacără și l-a pătruns dogoarea. La spital, me

dicii au trebuit să-1 opereze și, în locul rănilor, să-i trans
planteze carne sănătoasă.

Puternică, invincibilă solidaritate umană! Douăzeci de 
tineri fumaliști (ne-au rugat să nu le dăm numele) s-au ofe
rit să dea carne din carnea lor. Au stat pe rînd în spital, 
vecini de pat cu tovarășul lor de muncă, să-i dea parte 
din viața și puterea lor. Poartă pe trup însemnele acestei 
dăruiri. 11 voiau cît mai curînd printre ei. Nimeni n-a bănuit 
0 astfel de împrejurare ; ea ivindu-se însă, sentimentul dărui

rii a fost eroic și pe adevărata lor măsură. Cum striga el cînd 
se apropia de foc ? „Nu dați îndărăt că pierdem fonta”,

Nu dăm îndărăt — cu nimic, nicăieri, niciodată 1 
îmbrățișați de toată grija partidului, noi am crescut pu

ternici și am învățat ce înseamnă dăruirea. Ne-o descope
rim mereu și, fără putere de tăgadă, răspundem „Prezent!" 
— totdeauna. Arăm cîmpurile, le însămînțăm, creștem re
coltele de aur, ducem lumina pe fire electrice în orașe și în 
cele mai depărtate sate. Clădim și cîntăm. Sîntem și ro
mantici, cum stă bine tinereții. Romantismul nostru e lu
minos și lucid, nu-i dă timpului răgaz, îl asaltează cu mii 
de blocuri și coșuri de uzine, trasează drumuri de asfalt și 
fier pe care urcăm. Și urcăm, urcăm!...

— O clipă ; vrei să ne spui care ți-e numele ?
— Păun Tătaru. Vorbim pe urmă, știți... să nu întîrzii...
Buchetul de flori scăpăra multicolor în mîini și pașii i se 

auzeau grăbiți urcînd scările schelelor, la etajul unsprezece. 
El lucrează la alt etaj ; acolo sus este însă o fată, o zidă- 
riță. Cînta la brigada de agitație : „înflorește Hunedoara / 
ca grădina primăvara”... A ascultat-o, e frumoasă și harnică, 
îi place.

Aleargă, să nu întîrzii! Se apropie răsăritul soarelui și ea 
te așteaptă, du-i flori înaintea răsăritului de soare ! Urcă pe 
schele sus, tot mai sus, pînă acolo unde a ajuns să se înalțe 
și dragostea ta. Orele de muncă și de izbîndă te apropie de 
soare.

...Și dacă orele de muncă ar străluci ca verighetele pe 
mîini, unde ați mai purta atîta strălucire și cum ați purta-o?

— O lăsăm pretutindeni, în țară. Strălucesc metale pe 
unde trecem. Ard trandafirii, înfloresc livezile și rodește pă- 
mîntul. Este un loc unde să nu se afirme si energia brațelor 
noastre ? Spuneți, nu cunoașteți asemenea loc ? Dacă-1 știți, 
arătați-ni-1 și într-o clipă pornim să ridicăm șantiere acolo, 
să-l înveșmântăm în arbori și flori.

Țărmul

iubirii
Iată și un uriaș continent descoperit de două nave în 

același timp. A cui va fi întâietatea. ? Dar nici nu se pune 
problema unei stăpîniri. Cele două flamuri flutură semeț și 
totuși cu infinită gingășie alături, mereu alături, în bătaia 
tuturor vîntoaselor vieții. Unul e de neînchipuit fără celălalt. 
Pămînt fermecat al iubirii, primește-le salutul!

Tu, dragoste ! Ți-au adus omagiul lor de flacără și azur 
Ovidiu și Petrarca, Li-tai-pe și Omar Kayam, Shakespeare 
și Goethe, Ronsard și Pușkin, Eminescu si Ady — dar oare 
care glorie nu ți-a întins cu sfială cununa sa de lauri ? Cîn
tecele pe care le-ai inspirat nici nu pot fi numărate, ca și 
stelele. Totuși nu le ajung îndrăgostiților. Incît, cu cadențele 
deja știute pe buze, ei iscă mereu altele, cu alte fioruri care 
nu le pot astâmpăra, nici ele, setea ; și așa va fi mîine, și așa 
va fi peste un mileniu, și așa va fi mai departe, în zarea 
timpului pînă unde putem urmări azi cu cugetul nostru, și 
cît va fi inimă omenească să bată.

Dar fiecare epocă istorică își pune pecetea pe continentul 
dragostei. De fiecare dată, generația care-l descoperă aduce 
cu sine ideile care i-au suflat în pînzele corăbiei, de fiecare

dată fertilizează vastul imperiu cu uneltele care-i sînt ei 
proprii. Oamenii care, în această a doua jumătate a secolu
lui XX, aici, la noi, în țara nunții lui Făt-Frumos cu Ileana 
Cosînzeana, iubesc, vin cu idei cutezătoare și cu unelte bune. 
Ogoarele dragostei lor le dau recolte mari de bucurie.

In aparență, cei doi despre care veți citi mai jos nu i-ar 
putea oferi autorului unei monografii a dragostei subiect 
pentru mai mult de cîteva rînduri. Ce poate fi demn să re
țină atenția viitorului în atracția reciprocă dintre Doru și 
Angela ? Și-au plecat capetele peste aceleași cursuri la Fa
cultatea de chimie industrială din Iași, au cunoscut împreu
nă febră examenelor și pacea străzilor în pantă printre bă- 
trîne case, istorică, au trăit alături voioasa agitație din ta
berele studențești. Și-au potrivit în ritm pașii, gusturile, de
prinderile. Cuvintele, rostite șoptit, ori așternute în scrisori, 
au mărturisit cu uimire descoperirea simultană ; și a venit 
un ceas cînd mîinile, buzele, au pecetluit-o și cînd cu un 
„Da“ solemn au trecut împreună pe sub un arc înflorit de 
triumf. Doru Ioanovici și Angela Năstase au devenit soț și 
soție. Și asta să fie tot 1 Dar știți că implicațiile prelungi și 
subtile ale acestor episoade pot fi urmărite mereu de atunci, 
la fiecare pas al celor doi ? Uite, dragostea nu-i împiedicase 
să învețe, ba există temeiuri să crezi că, dimpotrivă, fusese 
un puternic stimulent : pentru că, la Săvinești, unde au venit 
să lucreze, el a ajuns în scurtă vreme șeful secției electrice, 
iar ea o excelentă chimistă. Tot astfel, atracția reciprocă nu 
i-a îndepărtat, nu i-a izolat de ceilalți. Dimpotrivă, altmin
teri cum ar fi fost cu putință ca niște colective mari de oa
meni să le încredințeze sarcini de asemenea răspundere, ca 
mandatul de deputat în Marea Adunare Națională al Angelei 
Ioanovici, și munca în Comitetul orășenesc U.T.M. Piatra 
Neamț a soțului ei. Dacă în același an partidul i-a primit pe 
amîndoi în rîndurile sale ; dacă luminile ard pînă târziu Ja 
ferestrele casei lor unde împart nu numai pîinea, ci și căr
țile de studiu; și dacă toate planurile timpului ce vine sînt 
elaborate în comun — ce înseamnă oare toate acestea decît 
că minunatul continent al dragostei, descoperit de ei, a fost 
fertilizat de idei și unelte care aparțin socialismului ?

Nu știi niciodată cînd vei atinge acest țărm încă necunos
cut — la 18, la 25, la 30 de ani sau mai târziu. Dar, la noi,

Crosiștii funtori în plină cursă Foto : R. Vasile

Crosul „Sâ. întîmpinăm 1 Maili

întrecerea finaliștilor

II
I

MANIFESTĂRI
CULTURAL
ARTISTICE

Programele culturale, manifes
tările sărbătorești care vor 
avea loc în zilele de 1 și 2 

Mai vor atrage și în acest an în 
parcuri, pie[e, păduri, case de 
cultură si cluburi, nenumărati 
spectatori. Spicuim din programul 
acestor manifestări.

Pa estrada amenajată în Piața 
Republicii : programul zilei de 1 
Mai va ii deschis la ora 17,30 de o 
fanfară M.F.A. In continuare vor 
evolua corul Filarmonicii, forma
țiile de dansuri, cor, orchestră, 
soliști vocali de la F.R.B., Centro- 
coop. Fabrica 
20 Ansamblul 
un spectacol 
după miezul 
masă.

de țigarete. La ora 
S.P.C. va prezenta 

care se va încheia 
nopții cu dans

Pa scena Teatrului de vară 
Parcul Herăstrău : formațiile 
amatori ale Combinatului 
grafie „Casa Scînteii" vor fi pre
zent» cu programe care cuprind 
piese corale, solistice, de orchestră 
si dansuri. Pe aceeași scenă vor 
prezenta spectacole și orchestra 
„Barbu Lăutaru" si Ansamblul de 
cîntece și dansuri ai M.A.I.

Teatrul de vară 23 August — va 
găzdui manifestări artistice susținu
te de formațiile Uzinei „23 Au
gust", I.R.C.R., întreprinderii „Ște
fan Gheorghiu", Teatrul de Stat de 
Operetă si Ansamblul C.C.S.

Pe aceeași scenă, la 2 Mai spec
tatorii vor putea urmări printre 
altele si un concert susținut 
orchestra de muzică populară 
Radio televiziunii

Fanfara, corul, soliștii, orchestra 
de mandoline, taraful, echipa de 
dansuri și brigada Uzinelor „Grivi- 
ta roșie" își vor da concursul la 
Teatrul de vară din parcul „Nico- 
lae Bălcescu". Programul va ii în
cheiat de artiștii de la Teatrul de 
Operă și Balet 
blul de cîntece 
La 2 Mai, pe 
evolua artiștii 
nisterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, de la Direcția Re
gională C.F.R: și artiștii de la 
„Ansamblul de cîntece și dansuri 
M.A.I."

r* rosul „Să întîmpinăm 1
** Mai“, competiție tradițio

nală prin care tinerii sportivi 
cinstesc marea sărbătoare, și-a 
cunoscut duminică învingăto
rii. Finaliști în ultima etapă, 
concurenții si-au disputat în- 
tîietatea pentru cucerirea ti
tlurilor de campioni orășenești.

...Stadionul bucureștean „Vo
ința“. în preajma liniei de start 
cele mai tinere crosiste alear
gă ușor sau execută cu grație 
exerciții de gimnastică. „încăl
zirea” este, în același timp, ul
tima repetiție, prima cunoștin
ță cu... adversarul.

— Start! Traseul măsoară 
500 metri și încă de la pleca
re cursa are un tempo toarte 
ridicat. Finișul, cu nimic mai

puțin palpitant 
dispute de pe 
consemnează în 
tuziaste ale spectatorilor nu
mele învingătoarei: Ioana Ar- 
mășanu, elevă la Centrul șco
lar agricol. Peste cîteva mo
mente va urca podiumul învin
gătorilor.

Juniorii au plecat în cursă 
cu aceeași impetuozitate, ofe
rind o întrecere dinamică, 
deosebit de spectaculoasă. Cam
pionul probei, Vasile Pătrășca- 
nu (C S. Școlar), s-a decis la 
„firul alb”.

O studentă, Rodica Muntea- 
nu, a cucerit laurii în proba 
senioarelor, iar tînărul munci
tor Vasile Vale — victoria în 
ultima probă, 
seniorilor,

decît marile 
„Republicii”, 

aplauzele en-

cea rezervată

întrecerea celor mal buni 
crosiști bucureșteni ne-a prile
juit întîlnirea cu o veche cu
noștință, maestru emerit al 
sportului, Dinu Cristea.

„în fiecare probă și mai ales 
în cea a seniorilor — ne-a de
clarat Dinu Cristea — am cu
noscut autentice speranțe ale 
crosului.

Antrenorii, s 
trebuie să le 
prietenească, să-i ajute, să-i 
crească pe începătorii de azi, 
campionii de mîine“.

Invitația maestrului emerit 
al sportului, Dinu Cristea, va 
găsi, fără îndoială, ecou în rîn
durile antrenorilor și sportivi
lor fruntași.
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I Capitalei.

La păd
V. RANGA

Andronache, Mogoșoaia, Pustnicul, 
estrada Argeș, locuri de odihnă 
bine cunoscute bucureștenilor, vor 
avea loc manifestări artistice la 
care își vor da concursul formații
le artistice de Ia „întreprinderea 
de prospecțiuni și laboratoare", 
Trustul I de construcții, C.S.P., 
Uzinele de mașini electrice „Bucu
rești", întreprinderea A.M.I.T., 
Depoul C.F.R. Triaj, Casa de cul
tură a raionului „Grivila roșie". 
Uzinele „23 August", G.A.S. Bra- 
gadiru, Academia R.P.R. și ale al
tor întreprinderi și instituții din 
București.

Numeroase manifestări artistice 
se vor desfășura și la casele de 
cultură raionale, la cluburi, Ia 
căminele culturale din comunele 
subordonate Capitalei — la Estrada 
Ferentari, Rahova, la estrada Jiu
lui. estrada Casei de cultură din 
raionul V. I. Lenin, estrada con
strucții din strada Voiniceai. In 
comunele Ștefănești, Afumați, Tu
nari, Cernica, Cioroglrla, Pipera, 
Măgurele, Dărăști și altele

Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Pygmalion — miercuri 1 
mai ora 20 ■, Cioclrlia — joi 2 mai, 
ora 20. Teatrul ,,C. I. Nottara 
(sala Studio) : Casa cu două in
trări — miercuri 1 mai, ora 20, 
Unchiul Vania, joi 2 mai ora 20 ; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. — Hoții 
și vardiștii, miercuri 1 mai, ora 
19,30 ; Băiat bun dar... cu lipsuri, 
joi 2 mai, ora 15. Faraonii, joi 2 
mai, ora 19,30. Teatrul Evreiesc 
de Stat, Opera de trei parale, 
miercuri 1 mai și joi 2 mai, ora 
20. Teatrul pentru tineret și copii, 
Misterul Cizmei, miercuri 1 mai, 
ora 16 i Foștii copii, joi 2 mai, ora 
10. Teatrul pentru tineret și copii 
(str. C. Miile) — Chirila în pro
vincie, miercuri 1 mai și joi 2 
mai ora 20. Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (sala Sa- 
voy) — Ca Ia revistă, miercuri
1 mai și joi 2 mai, ora 20. 
Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala din Calea Victoriei) — 
Muzica bat-o vina, miercuri 1 mai, 
și joi 2 mai, ora 20. Teatrul Țăndă
rică (sala Orfeu) — Drumul piperu
lui, joi 2 mai, ora 17, (sala din 
str. Academiei) Căluțul cocoșat, 
joj 2 mai, ora 11 ; Ansamblul de 
cîntece și dansuri C.C.S. — Seară 
de concert, miercuri 1 mai și joi
2 mai, ora 20. Circul de Stat — 
Pe aripile prieteniei, miercuri 1 
și joj 2 mai, ora 20. O.S.T.A. (sala 
Dalles) — Spectacol muzical: Tele
grame melodii, miercuri 1 mai, ora 
20,30. Teatrul Regional București — 
Am trăit să văd și asta, miercuri 
1 mai, ora 20.
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In serile zilelor de 1 și 2 mai în 
pletele Obor, Unirii, Ferentari, Ra- 
hova, Banu Manta vor rula filme 
documentare romînești.

al R.P.R. și Ansam- 
și dansuri al M.F.A. 
aceeași scenă vor 
amatori de la Mi-

în Piața Libertății — formațiile 
artistice ale Uzinelor „Tudor Via- 
dimirescu" vor deschide programul 
de 1 'Mai la ora 18. în continuare 
artiștii amatori de la întreprinde
rea „Dîmbovija", de la Casa de cul
tură a raionului „N. Bălcescu" vor 
prezenta pînă seara tîrziu specta
cole. Programul va fi încheiat de 
orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii.

Pe estrada din Grădina Izvor își 
vor da concursul actori ai Teatru
lui „C. Tănase", brigăzile, echipele 
de dansuri, orchestra și soliștii de 
Ia întreprinderea „Tricotajul roșu“ 
și de Ia Academia Militară, orches
tra și soliștii de la „Tehnometa- 
llca".

Taraful, soliștii și formajia de 
dansuri de la I.S.B., Orchestra și 
soliștii de la l.C.S.H. și artiștii Ca
sei de cultură a tineretului din ra
ionul 16 Februarie își vor da con
cursul pe estrada din grădina Izvor.

O activitate artistică susținută 
vor desiășura în zilele de 1 și 2 
Mal echipele de amatori și unele 
formalii profesioniste pe estradele 
amenajate în pădurile învecinate

avea loc pe estrade special amena
jate sau, in caz de ploaie, pe sce
nele căminelor culturale respective, 
spectacole festive alcătuite în cins
tea zilei de 1 Mai, care vor cu
prinde cîntece, dansuri, programe 
de brigadă, in cadrul cărora vor 
evolua artiști amatori de la Fabri
ca „l-iola", Fabrica de instrumente 
muzicale „Doina", F.R.B., întreprin
derile „Adesgo", „Avram Iancu", 
„Ascensorul", iabricile „Stela", 
Glucoza, A.M.I.T., Uzinele „Elec
tronica" și altele. Toate aceste 
manifestări vor ii Încheiate 
dans.

TEATRE
cu

al

pădurii» Băneasa, Snagov,

Teatrul de operă și balet 
R.P.R. — Călărețul de aramă, 
miercuri 1 mai, ora 19,30 i Boema: 
joi 2 mai, ora 19,30. Teatru de Stat 
de Operetă — lntllnire cu dragos
tea, miercuri 1 rnai ora 19,30 ; Lă- 
safi-mă să cînt, joi 2 mai, 
19,30. Teatrul Național „I. L. 
ragiale" — (sala 
și Eva, miercuri 
Bolnavul închipuit, 
ora 19,30 ; Mașina 
2 mai ora 15. Ancheta, joi 2 mai, 
ora 19,30. Teatrul Național „I. 
L. Caragiale (sala Comedia) — 
Orfeu în infern, miercuri 1 mai ora 
19,30 î Cercul de cretă caucazian, 
joi 2 mai ora 15 , Febre, joi 2 mai 
ora 19,30. Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — O singură viată, 
miercuri 1 mai ora 19,30 ; Cum vă 
place, joi 2 mai ora 19,30. Teatrul 
„Lucia 
Studio) 
miercuri
Ianke și Cadîr, joi 2 mai ora 19,30 ;

ora 
Ca- 

Studio) : Adam 
1 mal ora 15 -, 
miercuri 1 mai 
de scris — joi

Sturdza Bulandra" (sala 
— Menajeria de sticlă, 

1 mai ora 19,30, Tache,

»

1 și 2 Mai:
rA fost prietenul meu : rulează la 

cinematografele Republica pînă 
la 2 mai, București, Ștefan 
cel Mare î Lupeni 29 : la cine
matograful Lumina ; Lanterna 
cu amintiri: la cinematograful 
Tineretului ■, Vacantă la mare : la 
cinematograful 8 Martie , Căpitanii 
lagunei albastre: lă cinemato
grafele V. Alecsandri, I. C. Frimu, 
Floreasca, Grivița; Drumul spre 
chei: la cinematografele înfrățirea 
Intre popoare, Vasile Roaită, Flacă
ra; Prietenul nostru comun: la cine
matograful Central ; Circul : la 
cinematograful Ilie Pintilie : Omul 
merge după soare; la cinemato
graful Munca ; Pescărușul negru : 
la cinematograful 13 Septembrie 
(Dimineața program pentru copii) i 
Pămîntul îngerilor : 
grafele Elena Pavel, 
Prietenie interzisă : 
graful Al. Popov; 
Munchhausen : la cinematograful 
Cultural i Alibiul nu ajunge : la 
cinematograful Maxim Gorki : 
Violenfă în piață : la cinematogra
ful Aurel Vlaicu ; Turneul vese
liei : la cinematografele : 30 De
cembrie, G. Bacovia, Victoria ; 
Revista de la miezul nopții: la 
cinematograful Miorița; Rîul și 
moartea: la cinematografele Dru
mul Serii, B. Delavrancea i Un 
erou în papuci: la cinematograful 
C. David ; Divorj italian : la cine- 
matografeie Olga Bancic, M. Emi
nescu ; Din Argentina în Mexic : 
la cinematograful Timpuri Noi ; 
Bunica Sabella : la cinematograful 
23 August, T. Vladimirescu, 1 Mai; 
Chiriașul: la cinematograful Mo
șilor î Cumpără-ji un balon : la 
cinematografele Al. Sahia, G. 
Coșbuc, Volga, Arta ; Tinerii: la 
cinematograful Libertății ; Came
lia : la cinematograful Unirea ; Sa
lut viată: la cinematograful 
Magheru.

la cinema- 
Luceafărul ; 

la cinemato- 
Baronul de

La

Prețuirea
fruntașilor

G.A.S. Variaș, regiunea Banat
G.A.S. Variaș, una dintre 

cele mai mari unități agricole 
Socialiste din regiunea Banat, 
a primit duminică, într-un ca
dru festiv, Steagul roșu șl di
ploma de colectiv fruntaș pe 
țară pentru rezultatele obținu
te în anul 1962 în sectorul pro- 

și creșterea a-Iducției vegetale 
nimalelor

I. . . . .. . . .
I

în cuvîntul său, ing. Ion A- 
geu, directorul G.A.S. Variaș, a 
arătat că anul trecut gospodă
ria a realizat de pe 300 ha cul
tivate cu grîu o producție de 
3 541 kg la ha, iar de pe 1 090 
ha cultivate cu porumb, 4 350 
kg porumb boabe la ha, fapt 
care i-a permis să livreze sta
tului, în plus, 835 tone de grîu 
și 1 000 tone de porumb. Cres
cătorii de animale ai gospodă
riei au reușit, ca urmare a iu- 
rajării raționale a vacilor, să

obțină o producție medie de 
4 200 litri lapte, de la fiecare 
vacă, și 1 250 tone carne de 
pope — cantități cu mult mai 
mari decît cele planificate. Ca 
urmare, gospodăria a realizat 
un beneficiu de peste 4 milioa
ne lei, cu aproape 500 000 lei 
mai mult decît era planificat.

Pentru anul 1963, G.A.S. Va
riaș s-a angajat să realizeze 
cîte 4 000 kg grîu și 5 000 kg 
porumb boabe la ha, precum 
și 5 000 litri de lapte de la fie
care vacă furajată.

într-o atmosferă plină 
entuziasm, tov.
Grecu, din partea prezidiului 
C.C.S., a înmînat apoi unei de
legații de muncitori a G.A.S., 
Steagul roșu și diploma de u- 
nitate fruntașă pe țară.

de
Alexandru

(Agerpres)

La întreprinderea de construcții 
industriale și montaj Brașov

:
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ulte din construcțiile in
dustriale ridicate în anul 
care a trecut în regiunea 

Brașov au fost realizate de că
tre constructorii întreprinderii 
de construcții și montaj Bra
șov. Entuziasmul cu care s-a 
muncit a făcut ca sarcinile de 
plan pe anul 1962 să fie înde
plinite în proporție de 101,45 
la sută.

Pentru rezultatele obținute 
în anul trecut, întreprinderea 
a fost distinsă cu „steagul 
roșu“ și Diploma de întreprin
dere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă.

La clubul întreprinderii a a- 
vut loc o entuziastă adunare. 
Se aflau în sală brigăzi de pro
ducție fruntașe, inovatori cu- 
noscuți, maiștri, ingineri re
prezentând cele trei șantiere 
ale întreprinderii. Bucuria era

»

unanimă. Sudorul Nicolae Pie- 
troiu, lăcătușul Dumitru Turtu- 
rescu, șeful echipei de dulgheri 
Gheorghe Müller, precum și 
tinerii Nicolae Modrișan, Ma
ria Parsenie, Ilie Tăbăcaru au 
trăit o mare bucurie : au fost 
evidențiați pentru succesele ob
ținute în întrecerea socialistă.

Organizînd mai bine activi
tatea pe șantiere, asigurind 
creșterea calificării muncitori
lor și a personalului tehnic, a- 
plicînd planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice, colectivul 
de la l.C.I.M. Brașov a reușit 
și în acest an să depășească 
planul de producție pe șantie
rele unde are organizat front 
de lucru, 
tregească 
acum cu 
bune.

El este hotărit să în- 
rezultatele de pînă 
altele mereu mai

NADIU MIHAI

Ziua tineretului
din R. P. R.“

(Urmare din pag. I) narea la timp și în bune con
diții a campaniei agricole, 
pentru însămîntarea porum- 
bului în cele mai bune con
diții agrotehnice, să-și însu
șească temeinic cunoștințe a- 
grozootehnice, să dăruiască 
întreaga sa energie înfloririi 
gospodăriilor agricole colec
tive, să contribuie la întări
rea sectorului zootehnic. E- 
levii și studenții au înalta 
îndatorire patriotică de a se 
pregăti temeinic pentru vi
itoarea lor profesiune, pentru 
a fi pe deplin folositori pa
triei socialiste. Participînd pe 
scară și mai largă la acțiunile 
de muncă patriotică, fiecare 
utemist, fiecare tînăr are da
toria de a-și spori contribuția 
la acțiunile tinerești de în
frumusețare a orașelor și sa
telor, de strîngerea fierului 
vechi, redarea de noi tere
nuri agriculturii, la transpor
tul îngrășămintelor pe cîmp, 
etc.

A fi la înălțimea mărețelor 
vremuri pe care le trăim în
seamnă pentru fiecare tînăr a 
se forma ca om înaintat, cu 
înalte trăsături morale, cu o 
concepție comunistă despre 
muncă, viață, societate, în
seamnă să-și însușească te
meinic învățătura marxistă, 
politica partidului, să lupte 
pentru înfăptuirea ei.

Tinerii din întreaga țară 
sărbătoresc cu deosebită bucu
rie „Ziua tineretului din 
R.P.R. '. In toate orașele și sa
tele patriei au loc mari ma
nifestări cultural-artistice și 
sportive, manifestări distracti
ve în casele de cultură, cămi
nele culturale, în piețele pu
blice, pe stadioane ; se orga
nizează excursii și drumeții.

în această zi de sărbătoare 
pentru întregul tineret al pa
triei noastre, utemiștii, tinerii 
își îndreaptă cu recunoștință 
și dragoste gîndurile către 
părintele său iubit, Partidul 
Muncitoresc Romîn, înnoin- 
du-și angajamentul lor solemn 
de a lupta cu toată energia și 
entuziasmul tineresc pentru 
înflorirea patriei socialiste, 
pentru ca lumina comunismu
lui să strălucească biruitor pe 
pămîntul țării noastre.

desăvîrșire a socialismului. 
Cu multă însuflețire și dra
goste au participat tinerii de 
îa orașe și sate la acțiunile 
de folos obștesc care s-au or
ganizat în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai și a „Zilei tineretu
lui din R.P.R.”. Sute de mii 
de tineri au participat la 
strîngerea fierului vechi, la 
acțiuni de împăduriri și între
ținerea pășunilor, la redarea 
de noi terenuri agriculturii, 
la înfrumusețarea orașelor și 
satelor țării. Mii de tineri au 
participat la adunări,- confe
rințe, simpozioane și alte ma
nifestări închinate acestui e- 
veniment, au mers în vizită la 
muzee, case memoriale și 
locuri istorice legate de dru
mul glorios de luptă a parti
dului.

Tînăra noastră generație își 
dăruiește cu însuflețire în
treaga sa energie tinerească, 
cauzei partidului nostru, cau
zei înfloririi pațriei socia
liste, pentru a merita astfel 
dragostea, grija și prețuirea 
pe care i-o acordă partidul. 
„Tineretul țării noastre, — 
spunea tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — chezășie de 
nădejde a viitorului Repu
blicii, își pune cu însuflețire 
întreaga energie creatoare în 
slujba orînduirii socialiste".

Cu încredere nețărmurită 
privește tineretul viitorul său, 
viitorul patriei sale socialiste. 
Luptînd pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în 
țara noastră, pentru înfăptui
rea planurilor științifice ale 
partidului, tineretul are în 
față un vast cîmp de afirmare 
a energiei " și entuziasmului 
său creator. Pentru fiecare tî
năr din industrie, a fi la înăl
țimea zilelor noastre înseam
nă a participa activ la între
cerea socialistă, a se strădui 
să fie fruntaș în muncă, să 
lupte pentru îndeplinirea pla
nului la toți indicii, pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor, să-și ridice necontenit 
calificarea profesională, să 
dea dovadă de o înaltă dis
ciplină în producție. Tinere
tul din agricultură este che
mat să-și dăruiască toate e- 
forturile sale pentru
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Fotbal

R. S. Ceho-reprezentativa 
slovace. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Iachimov.

a

în etapa de duminică a cam
pionatului cat. A de fotbal 
Steaua a învins cu 5—3 (2—1) 
pe Știința Timișoara, iar Di- 
namo București a dispus cu 
4_2 (1—1) de U.T. Arad.

Rezultatele din țară : Știința 
Cluj — Steagul Roșu Brașov 
2—1 (1—0) ; C.S.M.S. Iași — 
Minerul Lupeni 3—0 (2—0) ; 
Crișana Oradea — Progresul 
București 2—1 (2—0) ; Petrolul 
Ploiești — Farul Constanța 
1—o (1—o) ; Dinamo Bacău — 
Rapid București 1—0 (0—0).

în clasament conduce Dina- 
mo București cu 31 puncte, 
urmată de Steaua — 28 puncte 
și Știința 
Viitoarea 
mai.

Astăzi
ționata orașului București va 
întîlni echipa orașului.

★

Cluj — 25 puncte, 
etapă are loc la 19

la Copenhaga selec-

într-un meci internațional 
amical de fotbal desfășurat la 
Sofia, echipa R. P. Bulgaria a 
învins cu scorul de 1-0 (1-0)

Echipa chili
ana Universi- 
dad Santiago, 
care inteprinde 
un turneu în 
Europa și va 
evolua la Bu
curești la 5 mai, 
lot valoros dea deplasat un 

jucători. Printre ei se află 5 
membri ai reprezentativei chi
liene clasată pe locul 3 la ulti
mul campionat mondial. Ace
știa sînt fundașul dreapta Eyza 
Guirre, stoperul Novarro, mij
locașul stingă Contreras, cen
trul atacant Campos și ex
trema stîngă Leonel Sanchez. 
Acesta din urmă a fost socotit 
ca unul din cei mai buni jucă
tori participanți la „Cupa Ju- 
les Rimet“. El s-a evidențiat și 
în meciul cîștigat de Univer- 
sidad cu 3-2 în fața echipei 
Standard Liege. Anul acesta 
echipa Universidad a cucerit 
titlul de campioană a statului 
Chile și a învins în meciuri 
amicale cu 6-1 Pe Penarol 
Montevideo și cu 4-3 pe F.C. 
Santos.

Selecționata de fotbal 
Braziliei și-a continuat tur
neul în Europa, întîlnind du
minică la Paris, pe stadio
nul Colombes, reprezentativa 
Franței. După două înfrângeri 
consecutive, suferite la Lisa
bona și Bruxelles, fotbaliștii 
brazilieni au reușit de data 
aceasta să termine victorioși 
cu 3-2 (1-0). Cele 3 puncte ale 
brazilienilor au fost înscrise 
de Pele. Pentru gazde au mar- 
tat Winieski și Di Nallo,

Cu toate eforturile chirurgilor 
care l-au operat la cap el nu a 
mai putut fi salvat.

Baschet

Box
Aseară la Craiova peste 

8 000 de spectatori au urmărit 
întîlnirea internațională de 
box dintre echipa Italiei și 
selecționata secundă a țării 
noastre. ~ 
terminat 
de 7-3.

Pugiliștii italieni au 
învingători cu scorul

*

profesionist continuăBoxul ...
să facă noi victime. în orașul 
argentinean San Luis, tînărul 
pugilist Domingo Castro (cat. 
cocoș) în vîrstă de 22 de ani a 
sucombat în urma K.O.-ului su
ferit în meciul cu Suarez. La 
sfîrșitul întîlnirii Domingo 
Castro a căzut în nesimțire.

Sah
două 

între- 
întîlni-

feminină 
dintre 

R.P.

După 
zile de 
ceri în 
rea internațio
nală
de șah 
echipele 

Romîne și Iugoslaviei scorul 
este de 5—3 în favoarea repre
zentantelor noastre, 8 partide 
fiind întrerupte. Nicolau a 
cîștigat la Lazarovici, Teodo- 
rescu la Stadler și Polihro- 
niade la Jovanovici. Kitonici a 
cîștigat la Dezmierdeanu.

Rugbi
Campionatul republican de 

rugbi a programat duminică 3 
jocuri în Capitală care s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate : Steaua-Știința Cluj 19-6 
(3-0) ; Grivița Roșie-Progresul 
București 6-3 ; Gloria-Farul 
Constanța 13 0 (5-0).

La Bîrlad, Rulmentul a în
vins Cu 15-3 (9-0) pe Unirea
Eucurești,

Turneul internațional mas
culin de baschet de la Cluj a 
fost cîștigat de echipa R. P. 
Bulgaria care în ultimul meci 
a învins cu 71—44 (41—23) e- 
chipa R. P. Polone, clasată pe 
locul doi. Echipa R. S. Ceho
slovace 
(42—42) 
mîne.

a dispus cu 85—74 
de echipa R. P. Ro-

Hipism
Concursul internațional hi

pic de la Nisa a continuat cu 
desfășurarea „Marelui Premiu 
al Franței’ care a constat din 
două probe : una de „obsta
cole", iar cealaltă de „forță“. 
Campionul romîn Vasile Pin- 
ciu, pe calul Clasic, a cucerit 
primul loc în proba de obsta
cole cu zero penalizări. în cla
samentul general al celor două 
probe victoria a revenit fran
cezului Navetti. Pinciu s-a cla
sat pg locul 3-

In cinstea zilelor de 1 și 2 Mai 
la Ploiești s-a desfășurat un 
concurs de ciclism rezervat 

pionierilor.
Foto : GR. PREPELIȚĂ termi-
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legea este că această descoperire trebuie numaidecit să te 
înnobileze, să te ridice deasupra condiției tale morale de pină 
atunci. Toți, cei dimprejurul tău sînt gata să te călăuzească 
în acest sens. Așa este alcătuită lumea noastră. O profesoară 
de scoală medie din București, Lucia Doina Tirea își observa 
cu atenție elevii. I-a devenit limpede că atît Mircea cit și 
Victor, băieți din clasa a IX-a (amândoi foarte înzestrați, dar 
cu note care le oglindeau superficialitatea la studii) nutresc 
sentimente de afecțiune pentru una din colegele lor. Era 
vorba de fruntașa clasei la învățătură, o fată atrăgătoare, 
cu limpezi, sănătoase și mature concepții despre viață. Se 
părea că între cei doi „rivali“ ciocnirea devenea de neînlătu
rat, deși fata nu manifesta nici o preferință. Cu tact, relie- 
fînd prețuirea sentimentului lor, fără nici cea mai neînsem
nată umbră moralizatoare în glas, vorbindu-le ca de la suflet 
la suflet, omul vîrstnic puse în fața celor doi adolescenți ur
mătoarea problemă :

— Intre ce și ce ați vrea să aleagă fata ? Intre două me
diocrități 1 Ea, căreia îi strălucesc ochii cînd e vorba de bio
grafiile oamenilor de știință, de artă, între cine și cine să se 
hotărască ? 6 la chimie ? Sau 6 la literatura romînă ? Nu, 
băieți, hotărît, trebuie numaidecit, dar numaidecit, în numele 
prieteniei care vă leagă de ea...

— Eu o iubesc, a întrerupt unul. La mine e vorba de dra
goste.

— Și la mine, nu ? l-a sfidat celălalt.
— Tocmai — a reluat grav profesoara. Tocmai pentru că o 

iubiți amândoi, ridicați-vă amîndoi pînă la înălțimea la care, 
vedeți bine, aspiră ea. Să aibă ce prețui, să știe ce o poate 
atrage. Să fie o întrecere a inteligenței, a cunoașterii, a sen
sibilității, o întrecere din care, oricum va rămâne, veți fi ciș- 
tigat, amîndoi.

Așa le-a vorbit. Și cei doi au înțeles. Vreți să știți care 
e sfîrșitul ? Nu există un sfîrșit. Au devenit colegi de bancă. 
Loiali, demni, frumoși. E încă atît de departe momentul 
vreunui gest efectiv de alegere, și poate că nici nu va veni 
vreodată ; dar ce are a face ? Mircea și Victor au descoperit 
nu numai iubirea, dar și că pe tărîmul iubirii nu se poate 
intra cu spinările îndoite de povara mediocrității. Ci numai 
cu aripile întinse, călite pentru marile zboruri.

așa arăți tu, frumusețe...
încordarea lui, era sublimă. Mîinile, două arcuri de otel, 

ochii, străfulgerări cu dimensiuni cosmice. Dar omul acela nu 
așeza axa Pămîntului, ci o simplă cărămidă.

„Ehei, prima cărămidă la tronsonul 7. Cum va fi ea fixată 
în cele trei dimensiuni, așa-i vor urma celelalte. Și zidul va 
ieși drept. Zidul de cărămidă nu se vede, prin tencuială, dar 
sub această haină trebuie să existe o perfecțiune, o simetrie : 
nici o cărămidă înclinată, nici o urmă de mortar pe roșul geo
metric. Cel care va stăpîni încăperea, deschizînd prima dată 
ușa, să fie întîmpinat de netezimea tencuielii, de plutirea lină 
a liniilor și să le admire, chiar dacă dincolo de ele nu va ve
dea, perfecțiunea combinațiilor de cărămizi. Așa va fi !”•

Omul care gîndește astfel are 25 de ani. La 25 de ani e po
sesorul unei mari descoperiri — frumosul cotidian în munca 
cotidiană. Perfecțiunea înseamnă în munca zidarului calitate, 
frumusețe. Să înalțe case a visat mai de mult, dar acum vrea 
numai case frumoase. Frumoase ca tot ce-1 înconjoară, ca tot

A
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Recent au avut loc la Berlin 
lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică între 
R.f. Romînă și R.D. Germană.

Cu această ocazie Comisia a 
inițiat o serie de măsuri în 
scopul realizării unor coope
rări și specializări în produc
ție, precum și alte forme de 
colaborare, îndeosebi în dome
niul industriei chimice, con
strucțiilor de mașini, siderur
giei.

Analizîndu-se desfășurarea 
activității de colaborare tehni- 
co-științifică, Comisia a făcut 
o serie de recomandări în le
gătură cu dezvoltarea și îmbu
nătățirea pe viitor a acestei 
activități.

Comisia a constatat că există

noi posibilități de lărgire 
schimbului de mărfuri 
cele două țări pentru perioada 
pînă în 1965 și a recomandat 
începerea de tratative comer
ciale în acest sens.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și de înțelegere tovără
șească.

Protocolul de încheiere a lu
crărilor sesiunii a fost semnat 
din partea romînă de tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, iar 
din partea germană de tovară
șul Bruno 
președinte 
Miniștri al

a 
între

Leuschner, vice- 
al Consiliului de 
R.D. Germane.

(Agerpres)

(Membrii colectivului de re-l 
( dacție al gtizetei de perete a | 
f unității pionierești din Școa- j 
(la de 8 ani din comuna I 
( „Scînteia" raionul Slobozia j 
I citesc articolele ce vor fi) 
(publicate în numărul feslîvj 
( al gazetei de perete pe care j 
j n vnr senate în cinstea zilei i

r 
! (

o vor scoale în cinstea zilei j 
de 1 Mai și a „Zilei tinere-) 

tului".
Foto: AGERPRES >

ce simte și vede în strălucire. Are 25 de ani, știe că se cuvine 
să citească mult. în consecință, citește mult. A cunoscut cîțiva 
eroi literari și acum a devenit prieten cu mulți alții. După ce 
a ascultat o piesă la radio, s-a dus s-o vadă și la teatru. Acum 
are păreri proprii despre teatru. E de părere că unele noi 
lucrări dramatice nu sînt destul de solid construite — Mese
ria ! îi plac excursiile în munți. Desigur, în materie de trăi
nicie și frumusețe, un zidar are mult de învățat de la munți.

Pretutindeni unde l-a înconjurat frumosul și-a deschis 
inima, lăsînd-o să i-o umple. A descoperit un univers nou și 
vrea să-l cucerească definitiv. Și ce iese din mîinile lui tre
buie să fie desăvîrșit, egal cu frumosul din vers, cu eleganța 
locomotivei Diesel, cu feeria culorilor naturii patriei. Are 
acasă radio cu picup. Și-a cumpărat multe plăci și ascultă 
adesea „Macarale”. îl auzi fredonînd : „Zeci de blocuri”. „îmi 
place cum se înalță zeci de blocuri spre soare — spune el. 
Dar pe semne că mai sînt cîțiva ce nu știu că blocurile se 
înalță spre soare fiindcă aspiră la frumusețe“. La o recentă 
ședință pe șantier a criticat aspru pe fostul lui șef de echipă. 
A criticat lipsa acestuia de interes față de elementul frumos 
în munca zidarului, și a propus măsuri pentru mai buna or
ganizare a lucrului. Propunerile lui au fost ascultate și apli
cate. A fost invitat să arate ce înseamnă să construiești fru
mos. Cînd l-am vizitat la locul de muncă, stricase și refăcuse 
zidul construit de un tînăr din echipă, ajutîndu-1, pe viu, să 
înțeleagă cum trebuie să lucreze.

Zidarul despre care vă vorbesc are un nume : Alexandru 
Popa de la Șantierul II Sud al întreprinderii nr. 1 de con
strucții Ploiești.

Tineri ca el descoperă frumosul, pătrund în universul Iui și 
îl revarsă apoi în tot ceea ce fac. Tineri ca el intră cu încîn- 
tare în lumea armoniilor artistice, înaripîndu-și sufletul cu 
ele. La Uzina de mecanică fină din București lucrează ajusto- 
rul Ștefan Marcu. E iubit și apreciat de toți tovarășii lui. Nu 
de mult a descoperit cu adevărat muzica. A început să se 
ducă la concerte, să-și caute bucățile preferate pe discurile 
aflate la îndemîna oricui. Dar a dorit să exprime și el bucu

CINSTEA ZILEI
A „ZILEI TINE

Participare entuziastă 
ia muncă patriotică

Angajamente 
îndeplinite

ria sentimentelor pline și generoase pe care le trăiește ală
turi de tovarăși. Așa a început să învețe să cînte. Acum, după 
Orele de producție e elev la școala populară de muzică.

Tineri ca zidarul Alexandru Popa sînt îndrăgostiți de tu
rism. La mare sau la munte, pe unde îi poartă itinerariile 
excursiei, se îmbogățesc cu sănătatea naturii veșnic tînără și 
frumoasă. închipuiți-vă pe cei 100 de băieți și fete de la șco
lile din Tulcea aflați în vacanță la munte. Se vor fi urcat pe 
terasa hotelului de la Cotă, vor fi admirat munții acoperiți cu 
o perdea de catifea verde pătată în vîrful cutelor cu albul 
zăpezii. Se vor fi strîns unii în alții, uluiți aproape, pe crestele 
Jepilor și vor fi vorbit toți odată — dar fiecare va fi exclamat 
cu siguranță privind întinderile patriei : Frumoasă mai e !

Tineri ca zidarul Popa caută și descoperă frumusețea, o 
iau cu ei și nu o mai părăsesc niciodată de-a lungul întregii 
vieți. Se știe — fără ea nu se poate trăi ! De aceea aștern o 
simplă cărămidă la locul ei din zidul viitor cu atîta încordare 
de parcă, într-adevăr ar așeza axa Pămîntului...

O, strigăt cald, o, strigăt lin, cu care torențial 
se-aprind și ploile de cînd, în zborul său planîn- 
du-și-1 spre soare, cosmonautul tresări : Pămînt I

Zburăm astfel, ori poate că vîslim — totuna ! In 
iața noastră zări se iac strălucitoare ; sub arcu-nalt 
al irunții-ntotdeauna adăpostim un cer adine sau o 
lansare de nave cosmice în zbor și-n fiecare gînd 
un răsărit de soare își arborează razele strălu
citor.

Pe largi și nesiîrșite și de ioc volute ni-i comunis
mul soare și imbold, și către el vîslim, ori poate că 
zburăm, cu strigătul cosmonautului la bord.

ȘT. IUREȘ 
A. I. ZĂINESCU 
V. CĂBULEA 
V. CONSTANTINESCU

Desenele de NIKI POPESCU

Adunări festive
CONSTANȚA. Peste 700 de 

muncitori, ingineri și tehni
cieni de la Atelierul de zonă 
C.F.R. Palas-Constanța au as
cultat cu interes conferința 
„1 Mai, Ziua solidarității in
ternaționale a oamenilor mun
cii", ținută de tov. Vasile 
Vîlcu, membru al C. C. al 
P.M.R., prim secretar al Comi
tetului regional Dobrogea al 
P.M.R.

Despre însemnătatea inter
națională a zilei de 1 Mai și 
despre realizările cu care co
lectivul muncitorilor petroliști 
de la Baza 3 — petrol din 
Constanța au întîmpinat acea
stă sărbătoare a vorbit tov. 
Soare Nerva, membru al Bi
roului Comitetului regional 
Dobrogea al P.M.R.

din comunele 
Foișoru și al
pe colectiviști 
pentru înche- 
de însămîn- 

cu

La redacția ziarului nostru 
a sosit o telegramă. Colectivul 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Uzina „Bella 
Breiner” din Brașov ne comu
nică : „...Sub îndrumarea or
ganizației de partid, colectivul 
a obținut însemnate suctcese 
în realizarea angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 1 Mai: 
planul pe primele patru luni 
ale anului a fost îndeplinit la 
data de 27 aprilie ; productivi
tatea muncii a fost realizată 
în procent de 104,54 la sută ; 
s-au obținut economii peste 
plan la prețul de cost în va
loare de 292.000 lei...”.

CLUJ — (De la corespon
dentei nostru).

în preajma zilei de 1 Mai 
și a „Zilei tineretului“, zeci de 
mii de tineri din orașele și sa
tele regiunii Cluj au partici
pat cu entuziasm la acțiunile 
de muncă patriotică. Dumini
că, de pildă, peste 1200 de 
tineri din orașul Cluj au efec
tuat 3 400 ore de muncă pa
triotică în diferite cartiere. în 
Piața abatorului s-a lucrat la 
amenajarea 
3 000 m.p, 
Roșii s-a transformat 
modernă autostradă cu multe 
spații verzi și rondouri cu 
Hori. Merită să amintim de 
taluzarea Naidășului, de spa. 
țiile 
besc 
oraș, un admirabil covor de 
iarbă 
235 400 mip.
lor două sărbători tinerii din 
oraș au efectuat 150 000 ore 
de muncă patriotică.

Importante acțiuni patrioti
ce au avut loc în toată regiu
nea. în raionul Dej aproape 
11 000 de tineri, constituiți în 
185 brigăzi de muncă patrio
tică, au curățat 6 500 ha pă
șuni, iar 332 ha au fost plan
tate cu puieți. Tinerii din ra
ionul Bistrița au împădurit 
numai în ultimele zile peste 
9 ha, și au amenajat 24 de 
parcuri și spații verzi etc.

*

unui parc de
Strada Armatei 

într-o

verzi care împodo- 
diferite cartiere din

și flori întins 
în " cinstea

pe 
ce-

jarea parcurilor și la alte lu
crări.

Acțiuni frumoase au avut 
loc în raionul Reghin. Peste 
250 de tineri de la întreprin
derea forestieră din Reghin au 
împădurit duminică prin mun
că patriotică o suprafață de 4 
ha în Valea Gurghiului. Tinerii 
de la I.R.U.M. Reghin au adu
nat din oraș peste 30 de tone 
de fier vechi. La gospodăriile 
colective din Solovăstru, De- 
drad, Gurghiu, Monor și în 
alte sate din acest raion tine
rii au lucrat la construcțiile 
zootehnice și la alte construc
ții gospodărești. în raionul 
Toplița 150 de tineri din co
muna Gălăuțaș, împreună cu Concursul artistic 

al pionierilor 
și școlarilor

La Oradea s-a desfășurat du
minică faza regională a concurau, 
lui artistic al pionierilor și școla
rilor, organizată de Comitetul re
gional V.T.M. Crișana și secția de 
inv&țămînt a Sfatului popular 
regional, în cinstea zilei de 1 
Mai și a „Zilei tineretului din 
R. P. Romînă". La concurs au 
participat peste 3 000 de artiști 
amatori reprezentînd diferite 
școli din regiune.

Corul elevilor din
Ciumegliiu, brigada artistică a 
Școlii nr. 8 din Oradea și echipa 
de dansuri a Centrului școlar 
Oradea s-au înscris printre cele 
mai bune formații participante 
la această întrecere. Seara, în 
parcul „Nicolae Bălcescu” din lo
calitate a fost organizat un foc 
de tabără în jurul căruia au pre
zentat spectacole cele mai apre
ciate formații 
concurs.

CRAIOVA. în numeroase 
sate din raionul Segarcea, ra
ion în care însămînțările de 
primăvară s-au terminat, au 
avut loc duminică adunări fes-

tive consacrate zilei de 1 Mal. 
Vorbitorii care au luat Cuvln- 
tul la adunările 
Bîrca, Drănicu, 
tele au felicitat 
și mecanizatori 
ierea lucrărilor
țâre, pe întregul raion, 
două zile mai devreme față de 
planul stabilit.

La adunarea organizată la 
Palatul pionierilor din CAPI
TALĂ cu prilejul zilei de 
1 Mai au participat circa 700 
de pionieri fruntași la învăță
tură din școlile bucureștene.

Despre însemnătatea Zilei 
solidarității internaționale a 
celor ce muncesc a vorbit poe
tul Marcel Breslașu.

în încheierea adunării, for
mațiile artistice ale pionierilor 
din cadrul palatului au pre
zentat un frumos program ar
tistic.

(Agerpres)

comuna

Manifestări consacrate

în diferite localități din țară 
au avut loc duminică manifes
tări consacrate zilei de 2 Mai, 
Ziua tineretului din R. P, Ro
mînă.

IAȘI. Formația de estradă a 
Casei de cultură a tineretului 
și studenților din Iași a dat un 
spectacol intitulat „Flori de 
primăvară“, la realizarea că
ruia și-au dat concursul și un 
grup de tineri actori ai Tea
trului Național „Vasile Alec- 
sandri” din localitate. Orches
tra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „Moldova” a prezentat 
un concert popular cu tema 
„Tinerețea și dragostea în mu
zică". Concertul, dirijat de 
Ion Baciu, a avut ca solist pe 
violonistul Dan Podlovschi și 
ca povestitor pe actorul Florin 
Piersic.

DEVA. Tinerii din orașele și 
satele regiunii Hunedoara au 
organizat duminică o serie de 
acțiuni patriotice. Sute de si- 
derurgiști și constructori de la 
Hunedoara și de la Uzinele

„Victoria“ din Călan s-au de
plasat în diferite sate din re
giune unde au lucrat împre
ună cu colectiviștii la curăța
tul pășunilor. Numeroși alții 
au participat la amenajarea 
zonelor verzi din noile cvar
tale de locuințe. Aproape 500 
de tineri din comunele Geoa- 
giu, Vinerea, Turdaș și Beriu 
din raionul Orăștie au lucrat 
la construcțiile zootehnice ce 
se execută în G.A.C.
La acțiunile patriotice ce s-au 

desfășurat în cinstea zilei de 
1 Mai și a sărbătorii tineretu
lui din patria noastră au par
ticipat în ultima vreme peste 
72 000 de tineri din regiune, 
care au efectuat lucrări în va
loare de aproape un milion de 
Iei.

BRAȘOV. Numeroși tineri 
elevi din școlile orașului Bra
șov s-au întîlnit cu tov. Ivo- 
nia Cernescu, mama eroului 
comunist Lazăr Cernescu.

---- a----- --------
Noul club 

al sîderurgiștilor 
de la Otelul Roșu
Duminică, la Oțelul Roșu a 

fost inaugurat clubul munci
toresc al siderurgiștilor din 
acest oraș. Noul club, are o 
sală de spectacole cu o capa
citate de 600 de locuri, scenă 
prevăzută cu instalații de ilu
minat Și pentru proiectarea de 
filme pe ecran lat, precum și 
alte săli destinate activității 
cultural-artistice : bibliotecă, 
cameră de lectură, cercuri de 
balet, artă plastică, șah și al
tele.

La inaugurarea noului club, 
formațiile artistice de amatori 
ale Uzinei Oțelul Roșu au dat 
un spectacol închinat zilei de 
1 Mai. în cursul după amiezii, 
pe scena clubului a fost pre
zentat un bogat program ar
tistic.

tinerii din orașul Toplița au 
împădurit 4 ha de teren pe 
coasta Gălăuțaș. Tinerii din 
raionul Tîrnăveni au plantat 
12 000 pomi fructiferi.

în cursul anului 1963 tinerii 
din regiune au executat tera- 
sări pe 193 ha, au curățat pe
ste 19 400 ha pășune și au 
plantat peste 59 400 pomi fruc
tiferi.

TG. MUREȘ — (De la co
respondentul nostru).

Peste 12 000 de tineri din 
regiunea Mureș-Aiutonomă Ma
ghiară au participat dumi
nică la acțiunile de muncă pa
triotică organizate în cinstea 
apropiatelor sărbători. în a- 
ceastă zi au fost împădurite 34 
ha teren forestier, s-au cu
rățat și întreținut peste 2 000 
ha pășune. Mii de tineri au 
participat la înfrumusețarea 
orașelor și satelor. în orașiil 
Odorhei peste 2 600 de tineri 
au participat la amenajarea 
ștrandului din oraș, la pregă
tirea locului unde vor avea loc 
serbările cîmpenești din zilele 
de 1 și 2 Mai, la înfrumuse
țarea orașului și la colectarea 
metalelor vechi. în orașul Tg. 
Mureș sute de tineri au parti
cipat la lucrările de moderni
zare a drumurilor, la amena-

participante la

(Agerpres)

Am regăsit o Romînie
nouă,

I
Raymand Barbet, primarul orașului Nanterre, vizitînd 

Muzeul de istorie a partidului.
Foto : I. CUCU

înfloritoare6 6
a acestor oameni. Ei sus- 

pe acuzați prin apro- 
alunci cînd vorbeau 
se teme de consecințe.

Plecarea delegației de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

în ziua de 28 aprilie a ple
cat spre patrie delegația de 
activiști ai P.M.S.U., condusă 
de tov. Imre Dimeny, membru 
supleant al C.C. al P.M.S.U., 
care la invitația C.C. al P.M.R. 
a făcut o vizită în țara noastră. 

Gara de Nord delegația

a fost condusă de tov. Cornel 
Onescu, membru al C.C. al 
P.M.R., tov. Eugen Alexe, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

A fost de față ambasadorul 
R.P. Ungare la București Jeno 
Kuti, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

nterviul a avut ca 
punct de pornire 
un popas la Muze
ul de istorie a 
partidului. In sălile 
iui largi, lumi
noase, încerci sen

timentul unei călătorii în dece
niile pe care istoria le-a încor
porat în paginile sale. Mulțimea 
exponatelor reconstituie cu mi
nuțiozitate gloriosul drum de 
luptă al partidului și fiecare re
vedere cu documentele îngălbe
nite de vreme dar proaspete în 
conștiința noastră, îți provoacă 
aceeași profundă emoție.

Lingă mărturiile anilor '33 a 
stăruit îndelung Raymond Bar
bet, primarul orașului Nanterre. 
Fotografiile, manifestele, tăietu
rile din ziare îi reînviau amin
tirile.

— Au trecut anii dar nu pot 
uita momentele acelea — ne 
spune primarul din Nanterre. 
N-aveam atunci decit 32 de ani 
și lucram ca ajustor la atelie
rele căilor ferate din Paris. To
varășii mei de muncă m-au dele
gat ca, împreună cu alți doi fe
roviari, să exprimăm solidarita
tea noastră cu eroicul detașa-

meni al ceferiștilor care dăduse 
o curajoasă bătălie pentru pîine 
și dreptate. Era în 1934. La Cra
iova conducătorii luptelor mun
citorești erau judecați de un 
consiliu de război. Aveam mi
siunea de a cere tribunalului 
să pună capăt procesului, să 
pună în libertate imediată pe 
tovarășii noștri romîni.

— Fără îndoială, pentru dum
neavoastră și tovarășii dumnea
voastră călătoria 
celor ani a fost 
dificultăți...

— Bineînțeles.
54 de ore cu trenul pînă am a- 
juns Ia București. Mi-aduc a- 
minte. Era dimineață de vreme, 
pe Ia ora 7. Primul contact cu 
Bucureștiul m-a impresionat. Pe 
peroane am avut o imagine a 
mizeriei : mulți oameni — ță
rani în căutare de lucru, șo
meri, dormeau pe piatra caldarî- 
mului. După o zi am plecat că
tre Craiova. Ne-a însoțit un 
student. Tînătul acesta trecuse 
de-acurn prin școala luptei. A- 
vusese o condamnare la trei ani 
închisoare. In sfîrșit, încă o că
lătorie cu trenul, destul de obo
sitoare și iată-ne în orașul în

în Romînia a- 
presărată cu

Am călătorit

care conducătorii luptelor mun
citorești din Romînia erau aduși 
în fața tribunalului militar. La 
Craiova am luat legătură cu a- 
vocații apărării și apoi ne-am 
prezentat la sala consiliului de 
război. Am cerut tribunalului să 
fim ascultați ca martori. Pre
ședintele și procurorul regal au 
refuzat. In cele din urmă au ac
ceptat audierea noastră în cali
tate de informatori.

— Ați asistat deci la desfă
șurarea procesului...

— Da, timp de cîteva zile. 
Am fost de fată cînd tovarășii 
romi ni au fost interogați. M-a 
impresionat puternic atitudinea 
lor curajoasă. De la început, de 
la primele cuvinte, acuzații 
s-au transformat în acuzatori. 
In frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ei acuzau regi
mul de nedreptate socială, re
gimul care oprima clasa mun
citoare, o condamnau la mizerie 
și suferință. Procurorul regal 
încerca să-i oprească pe vorbi
tori. Dar după fiecare întrupere 
șirul ideilor era reluat cu ace
eași hotărire. In sală, se aflau 
numeroși muncitori, uneori 
chiar soții sau rude ale acuza-

Iilor. Am remarcat tăria de ca
racter 
țineau 
bări 
fără 
Sînt 
poți 
unei 
că 
sub

a
lucruri pe care nu le 

uita niciodată. In timpul 
pauze 

acuzații
paza

am 
au 

soldaților

remarcat 
fost duși 

într-o

Tot timpul polifiștil In civil 
ne urmăreau. La un moment dat 
am fost convocați la siguranță, 
unde un inspector arogant ne-a 
invitat să ne facem cit mai ra
pid bagajele.

După revenirea în Franța am 
prezentat înTfffa feroviarilor o 
dare dfi seamă amănunțită asu
pra modului în care ne-am în
deplinit misiunea ce ne-a fost

Raymond Barbet, primarul orașului Nanterre, 
vorbește cititorilor „Scînteii tineretului"

ți;.

cameră. Am încercat să ne în
dreptăm spre locul acela spre a 
le strînge mina și a le spune 
cîteva cuvinte. Procurorul regal 
ne-a surprins și a dat ordin mi
litarilor să ne alunge din sala 
procesului. Cu multă dificultate 
am reușit să revenim în sală și 
să obținem a lua cuvîntul. Toți 
cei trei feroviari francezi am 
vorbit în numele sutelor de mii 
de tovarăși ai noștri, muncitori 
din întreaga Franță.

încredințată. Clasa muncitoare 
franceză a continuat 
energie acțiunile ei 
ritate cu gloriosul 
romîn. Nenumărate 
de protest au fost 
tribunalului din Craiova. Mi
tinguri, manifestări, articole în 
ziarele progresiste au exprimat 
pozifia noastră de sprijin față 
de tovarășii și frații noștri din 
Romînia. Este greu de imaginat 
fericirea pe care o încerc

cu aceeași 
de solida- 
proletariat 
telegrame 
expediate

astăzi vizitînd Romînia nouă 
care pășește, impetuos pe dru
mul socialismului, în care po
porul este stăpînul soartei sale 
și în care cei ce muncesc simt 
deplina prețuire.

— Acum cîteva zile ați revă
zut Craiova. Ce ne puteți spune 
despre Craiova anului 1963 ?

— Craiova trecutului era un 
oraș al sărăciei și mizeriei. Cra
iova prezentului este un oraș 
înfloritor, în plină dezvoltate, 
a cărui tinerețe o remarci la 
tot pasul. Am văzut în acest 
oraș multe lucruri remarcabile 
doveditoare ale progresului în
făptuit în anii puterii populare. 
Aș vrea să amintesc de Institu
tul agronomic, instituție de în- 
vățămînt superior, care pregă
tește cadrele de specialiști ne
cesare agriculturii. Craiova 
prezentului este un oraș cu o 
bază industrială în creștere, cu 
întreprinderi moderne. Planurile 
care ne-au fost expuse la Sfa
tul popular din Craiova arată 
că într-un viitor apropiat ora
șul va cunoaște o dezvoltare și 
mai mare. Mă bucur sincer cu 
atît mai mult cu cit Craiova și

Nanterre s-au înfrățit prin trai
nice legături.

— Bucureștiul l-ați mai vizi
tat în perioada de după război. 
Ce impresie v-a produs acum, la 
revedere?

— Am mai fost la București 
în 1956 și 1957. In 1963 sînt cu a- 
devărat surprins de imaginea 
Capitalei voastre. Sesizez de la 
primii pași un efort de con
strucții extraordinar. Cartiere 
întregi pe care le-am cunoscut 
în urmă cu ani, pur și simplu, 
nu le-am mai recunoscut. Car
tierul Grivifa mi s-a înfățișat 
cu totul nou. Pretutindeni unde 
am mers în oraș, locurile pe 
care le mai cunoscusem căpă
taseră o cu totul altă înfățișare, 
tînără, proaspătă, optimistă. De
legația orașului Nanterre este 
entuziasmată de ritmul con
strucțiilor și de frumusețea 
orașului. Aveți o Capitală cu 
care vă puteți mîndri.

In legătură cu impresiile noa
stre bucureștene vreau să vă 
relatez o întîmplare. O doamnă 
care face parte din delegația 
noastră și-a exprimat dorința — 
atunci cînd vizitam cartierul 
Grivifa roșie — să intre la în
tîmplare într-o locuință. La o 
fereastră am văzut o persoană, 
l-am cerut permisiunea de a in
tra în apartament. Vă mărturi
sesc că ne-a uimit confortul.

Bucureștiul se transformă ne
încetat. Spatiile verzi comple
tează cu prospețime tabloul 
noilor construcții. Și ceea ce a 
adăugat vizitei noastre un mo
tiv în plus de bucurie a fost 
soarele...

— Știm 
cîteva ore 
total...

— N-am 
litoralul romînesc. L-am cuno
scut și în 1957 cînd am vizitat 
Eforia. Dar din nou trebuie să 
mărturisesc că mi-a fost greu 
să-l recunosc. Am încercat să 
descopăr hotelul unde am locuit 
atunci. Dificilă operație în mul
țimea construcțiilor noi. Sta
țiunile Mamaia și Eforie sînt 
amenajări perfecte care, fără în
doială, se vor face cunoscute 
și în Franța. Vom spune locui
torilor din Nanterre că merită 
să-și petreacă vacanța pe țăr
mul romînesc al Mării Negre. 
La Constanța am remarcat, de 
asemenea, avîntul construcțiilor. 
De altfel acest avînt îl observi 
și în satul romînesc unde clă
dirile îmbătrînite sînt sortite 
dispariției. Din lecturi știam că 
țăranul dobrogean trăia în mi
zerie. Satele pe care le-am cu
noscut în Dobrogea nouă ne-au 
înfățișat o viață prosperă, plină 
de satisfacții.

Peste cîteva ore voi pleca la 
Brașov. In ziua de 1 Mai voi 
avea cinstea de a asista la de
monstrația oamenilor muncii 
din București. Aștept cu nerăb
dare acest sărbătoresc moment 
de cinstire a Zilei Muncii și a 
celor ce muncesc într-o (ară în 
care poporul este unicul stăpîn 
al destinelor sale, pășind sub o 
conducere înțeleaptă, spre vic
toria unor idealuri mărețe...

că v-ați întors, 
în urmă, de pe

lost prima oară
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Participanți la unul 'din recentele „marșuri ale păcii“ 
S.U.A. s-au întrunit în fața sediului O.N.U. pentru a cere în- 

iăptuirea dezarmării nucleare

PE ORBITĂ TTCOSMOS-16“

BERLIN. — La 27 aprilie, pe 
teritoriul fostului lagăr de 
concentrare nazist Buchen- 
wald, transformat în monu
ment al victimelor fascismu
lui, a avut loc o întîlnire a 
foștilor deținuți ai acestui 
lagăr al morții și a participan
ților la mișcarea de rezistență 
din diferite țări. Ei s-au adu
nat aici pentru a cinsti memo
ria celor 56 000 de victime de 
la Buchenwald și pentru a 
consfinți încă o dată jurămîn- 
tul deținuților rămași în viață 
de a lupta împotriva tuturor 
încercărilor de reînviere a 
fascismului.

Delegațiile au depus coroane 
de flori la mormintele victi
melor de la Buchenwald. A 
avut loc un miting de doliu în 
cadrul căruia vorbitorii au în
demnat la luptă împotriva tu-

turor manifestărilor fascismu
lui.

PARIS. La 27 aprilie în Sala 
Mutualité din Paris, la iniția
tiva Uniunii franceze a foști
lor combatanți și a altor orga
nizații care reunesc pe parti- 
cipanții Ia cele două războaie 
mondiale, foștilor deținuți în 
lagărele de concentrare nazis
te, văduvelor și orfanilor, — 
rudelor victimelor celor două 
războaie, a avut loc un miting 
împotriva primejdiei războiu
lui atomic.

Participanții la miting și-au 
exprimat hotărârea de a obține 
succes în desfășurarea state
lor generale pentru dezarma
re, convocate la 19 mal la 
Paris. Asistența a aprobat „de. 
clarația cu privire la primej
dia războiului atomic”.

din R. P. R.
ATENA 29 — De Ia cores

pondentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu :

Liga de prietenie greco-ro- 
mină a organizat sîmbătă sea
ra la Atena o întîlnire cu 
membrii delegației studenților 
din R. P. Romînă care au par
ticipat la cel de-al patrulea 
congres al studenților din 
Grecia. La întîlnire au luat 
parte membri ai Consiliului 
Ligii, precum și numeroși stu
denți greci și invitați străini 
la congres.

Din partea ambasadei R. P. 
Romîne la Atena a asistat Tu
dor Jianu, consilier, și alți 
membri ai ambasadei romîne.

T. Katrivanos secretar ge
neral al Ligii și D. Tavlado- 
rakis, membru în Consiliul Li
gii, au transmis în numele 
Consiliului Ligii un călduros 
salut delegației studenților ro- 
mîni. Kostopulos, reprezen
tant al Comitetului de pregă
tire a Congresului studenților 
din Grecia în salutul său a 
transmis studenților din R. P- 
Romînă sentimentele de prie
tenie ale studenților din Gre
cia, precum și dorința de 
strângere a legăturilor între 
studenții celor două țări.

Iulian Cîrțînă, membru al Co
mitetului Executiv al U.A.S.R., 
care a transmis celor prezenți 
un salut pritenesc din partea 
studenților din R. P- Romînă, 
a subliniat ospitalitatea și pri
mirea călduroasă făcută dele
gației studenților romîni de 
către studenții greci și dorin
ța de a strânge legăturile cu 
studenții din Grecia. El a ofe
rit apoi un dar Consiliului 
Ligii din partea studenților 
din R.P.R.

Întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie.

MOSCOVA 28 (Agerpres). —
La 28 aprilie în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit 

artificial al Pămîntului — „Cosmos-16“. în comunicatul agen
ției TASS cu privire Ja această lansare se spune :

„La 28 aprilie 1963, în Uniunea Sovietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului „Cosmos-16“. La bordul satelitului 
este instalat aparatajul științific destinat continuării explorării 
spațiului cosmic în cadrul programului anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită ,cu următorii parametri : pe
rioada inițială de revoluție — 90,4 minute, distanța maximă 
de suprafața Pămîntului (la apogeu) — 401 km, distanța minimă 
(la perigeu) — 207 km, unghiul de înclinație a orbitei în raport 
cu planul Ecuatorului — 65 grade 01 minute.

In afara aparatajului științific, la bordul satelitului s-au mon
tat un emițător radio care funcționează pe frecvența 19,996 
MHZ ; un sistem radiotehnic pentru măsurarea precisă a ele
mentelor orbitei și un sistem radio telemetrie pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor referitoare la funcționarea dispoziti
velor și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează normal. 
Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile recep
ționate“.

Conflict între Haiti
și Republica Dominicană

„Piața comună“ și nemulțumirile
agricultorilor vest-germani

a genția Associated Press a 
dat publicității o anali
ză a situației economice 

a Germaniei Federale subli
niind agravarea problemei a- 
gricole în această țară și re
percusiunile ei asupra evolu
ției tratativelor în vederea 
consolidării Pieței comune. 
„Problema agricolă în Germa
nia federală, scrie agenția, 
problemă care a constituit de 
multă vreme o durere de cap 
pentru autoritățile federale, 
provoacă acum neplăceri în
tregii Piețe comune. Ea consti
tuie în mare măsură motivul 
principal pentru care nu se 
poate ajunge la o înțelegere 
între cele șase țări membre 
ale Pieței comune în domeniul 
agriculturii“, După cum preci
zează comentatorul, din cauza 
condițiilor neprielnice ale so
lului, prețul principalelor pro-

duse agricole în Germania Fe
derală, în 'primul rînd griul și 
celelalte cereale, este cu apro
ximativ 20 la sută mai mare 
decît în celelalte țări ale Pie
ței comune. Federația producă
torilor agricoli din Germania 
Federală, care este sprijinită șl 
de ministrul federal al agricul
turii, Werner Schwartz, se o- 
pune încercărilor de reducere 
a prețurilor de desfacere a pro
duselor agricole, reducere ce
rută de ceilalți membri ai Pie
ței comune pentru a se ajun
ge la „unificarea“ pe plan a- 
gricol în cadrul organismului, 
adică la libera circulație a pro
duselor agricole în cadrul 
Pieței comune. Guvernul A- 
denauer este silit să țină sea
ma de pretențiile producători
lor agricoli întrucît ei consti
tuie unul din principalii susți
nători în alegerile electorale 
ai partidului creștin-democrat.

Faptul că agenția Associated 
Press consacră un comentariu 
problemei agricultorilor, adău
gind că în momentul de față 
această chestiune împiedică e- 
voluția Pieței comune, arată că 
există indicii în legătură cu o 
nouă criză în cadrul Pieței co
mune. Agenția citează decla
rațiile unui purtător de cuvînt 
al federației producătorilor a- 
gricoli care a subliniat că marii 
proprietari funciari din Ger
mania Federală „vor rezista" 
presiunilor pentru scăderea 
prețurilor de desfacere șl nu 
vor accepta ca „Piața comună 
să ducă la scăderea benefi
ciilor“ lor.

PORT-AU-PRINCE 29 (A- 
gerpres). — Situația încordată 
care domnește în Haiti de mai 
multe zile și care s-a agravat 
brusc în noaptea de sîmbătă 
spre duminică cînd forțe hai- 
tiene au ocupat ambasada do
minicană din Port-aiu-Prince, 
continuă să se mențină gravă.

După cum s-a anunțat, gu
vernul dominican a reacționat 
imediat adresînd guvernului 
haitian un ultimatum cerând 
ca în 24 de ore forțele haitie- 
ne să evacueze ambasada și să 
elibereze persoanele ținute sub 
stare de arest în incinta aces
tei ambasade.

Potrivit agenției France 
Presse, unități ale marinei do
minicane se. pregătesc pentru 
a interveni, dacă va fi necesar, 
bombardînd capitala haitiană. 
Ambasada Statelor Unite la 
Port-au-Prince a cerut cetățe
nilor americani din Haiti să 
la măsurile de precauție, sfă- 
tuindu-i să-și facă stocuri de 
alimente și apă potabilă și să 
nu se aventureze în unele car
tiere. Marina americană a luat 
măsuri pentru eventuala eva
cuare a cetățenilor americani 
din Haiti.

în jurul ambasadei domini- 
care din Port-au-Prince și al 
reședinței ambasadorului do
minican circulația a fost in
terzisă. Pe căile de acces spre 
reședința ambasadorului do
minican situată ia Potionville, 
la șapte kilometri de Port-au- 
Prince, au fost ridicate bari
cade.

Referindu-se la cauzele care 
au dus la actualele tulburări 
din Haiti, agenția France 
Presse, menționează că manda
tul prezidențial al lui Duvalier 
urma să expire la 15 mai 
1963... „dar Duvalier a profitat 
de alegerile legislative din 
1961 pentru a se face ales... 
pentru un al doilea mandat pe 
termen de șase ani”. Această 
metodă anticonstituțională fo
losită de președintele Duva
lier a provocat puternice deza
probări în rîndul poporului 
haitian. Apropierea datei de 
15 mai, cînd Duvalier ar fi 
trebuit să-și părăsească func
țiile. a sporit tensiunea în 
Haiti. După cum se știe, vineri

în Haiti acțiunile antiguver
namentale au culminat prin 
împușcarea a trei membri din 
corpul de gardă al fiilor pre
ședintelui. Potrivit unor infor
mații, poliția a luat măsuri 
severe de represiune, în cursul 
cărora nouă persoane au fost 
omorâte. Agenția France Presse 
menționează că în întreaga 
țară s-au efectuat arestări 
masive.

Pe de altă pante, la cererea 
Republicii Dominicane, în sea
ra zilei de 28 aprilie la Wa
shington s-a deschis sesiunea 
extraordinară a Consiliului 
Organizației Statelor Ameri
cane cane a aprobat cu 16 vo
turi pentru și două abțineri 
(Brazilia și Bolivia) o cerere 
a statului Costa Rica de a se 
convoca organismul provizoriu 
consultativ al O.S.A. pentru a 
examina situația creată între 
Republica Dominicană și Haiti.

Este semnificativ că în ca
drul dezbaterilor care au pre
cedat votul reprezentanții Re
publicii Dominicane și Haiti 
n-au făcut , decît să demaște 
reciproc situația de fapt din 
cele două țări. Dacă reprezen
tantul Republicii Dominicane 
a expus în fața Consiliului o 
serie de fapte demonstrând po- 
litica agresivă și antipopulară 
a guvernului haitian, reprezen
tantul Haiti a acuzat guvernul 
dominican că aduce plângeri 
împotriva guvernului haitian 
„pentru a abate atenția de la 
situația internă care se agra
vează din zi în zi, după cum 
dovedesc grevele și arestările 
arbitrare”.

Totodată, după cum a anun
țat reprezentantul haitian Ia 
Organizația Statelor America
ne, guvernul haitian a rupt 
relațiile diplomatice cu Repu
blica Dominicană.

Imediat după vot, consiliul 
O.S.A. s-a constituit în orga
nism consultativ provizoriu și 
a aprobat moțiunea prezentată 
de reprezentantul Columbiei 
prin care se cerea crearea unei 
comisii de anchetă formată din 
cinci membri care se va de- 
plaisa la fața locului pentru a 
examina situația expusă în 
cadrul sesiunii extraordinare 
a consiliului O.S.A.
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Greva melalurgițtîlor
■ ■

dan Baden-Württemberg 4$

Fidel Castro în ILR.S.S.

BONN. — Luni dimineața a 
început în landul vest-german 
Baden-Württemberg greva a 
peste 100.000 de muncitori me
talurgiști din pricipalele cen
tre industriale ale landului. 
Greva a început la apelul sin
dicatelor muncitorilor meta
lurgiști din uzinele din Stut- 
gart, Mannheim și alte orașe 
industriale în sprijinul reven
dicărilor de sporire a salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Printre uzinele care 
își vor înceta complet activi
tatea în urma grevei se numă
ră și fabrica de automobile 
„Daimler-Benz”. uzina de apa
rate electrice „Bosch” și altele. 
Agențiile de presă relatează că 
încă de la miezul nopții de du-

minică spre luni, pichete de 
grevă au luat loc în fata in
trărilor uzinelor și că, după 
toate probabilitățile, în cursul 
zilei de luni greva se va extin
de și în alte centre industriale 
ale landului.

în Renania de Nord-West- 
falia a si fost anuntat un mi
ting al sindicatului metalur- 
giștilor, la Golsenkirchen, pen
tru a discuta acțiunile reven
dicative ale muncitorilor din 
industria grea din acest land, 
unde lucrează peste 1 200 000 
de metalurgiști. „Amenințarea 
unor greve se precizează, de 
asemenea, si la Hamburg și 
Bremen”, scrie agenția France 
Presse.
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MOSCOVA 28. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Capitala Uniunii Sovietice a 
făcut o primire entuziastă lui 
Fidel Castro. Orașul împodobit 
în cinstea lui 1 Mai și-a între
git hainele festive cu mii de 
steaguri ale Republicii Cuba, 
teritoriu liber al continentului 
american, cu portrete ale lui 
Fidel Castro, pancarte cu 
cuvinte de salut adresate oas
peților.

în uralele nesfîrșite ale ce
lor veniți pe aeroportul Vnu- 
kovo, Fidel Castro coboară din 
avionul „IL 18“. N. S. Hrușciov 
și alți conducători ai Partidu- 

■ lui Comunist al Uniunii So
vietice, ai guvernului sovietic, 
veniți în întâmpinare se îmbră
țișează cu primul ministru al 
guvernului revoluționar al Re
publicii Cuba. Intr-o mașină 
deschisă, Fidel Castro, împre
ună cu gazdele sovietice, se în
dreaptă spre Piața Roșie.

Sînt minute emoționante. 
Marea învolburată de oameni 
aclamă îndelung. Cortegiul de 
mașini a ajuns la Kremlin. 
Fidel Castro și persoanele care 
îl însoțesc intră în Piața Ro
șie unde s-au adunat sute de 
mii de oameni. Printre aceștia 
sînt numeroși studenți din 
Cuba care învață la Moscova, 
precum și reprezentanți ai ti
nerilor cubani care învață di
ferite meserii în orașe din 
U.R.S.S. Peste întreaga piață 
se lasă liniștea. Oaspeții din 
Cuba intră în Mausoleu pen
tru a aduce prinosul lor de 
recunoștință lui Lenin, înte
meietorul Partidului Comunist 
și statului sovietic. Apoi, în 
Piața Roșie, în fața Mausoleu
lui V. I. Lenin, are loc solem
nitatea primirii oficiale.

După trecerea în revistă a 
companiei de onoare, se into
nează imnurile de stat ale Re
publicii Cuba și ale Uniunii 
Sovietice. Răsună salvele salu
tului națiunilor în cinstea vi
zitei lui Fidel Castro.

In piața Roșie a 
miting • în cadrul 
luat cuvîntul N. S. 
Fidel Castro.

St
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Salutînd pe Fidel Castro și pe 
tovarășii lui de luptă, Nikita 
Hrușciov a spus : Exprimăm 
admirația noastră față de cu
rajul și dîrzenia poporului cu- 
ban, fată de înaltul lui spirit 
revoluționar. Ne bucurăm în 
mod deosebit de a avea prile
jul să salutăm pe solii primei 
revoluții socialiste de pe con
tinentul american în istorica 
Piață Roșie.

Revoluția cubană este o re
voluție cu adevărat populară. 
Ea a ridicat masele cele mai 
largi ale poporului la creația 
istorică conștientă. Aceasta 
este o revoluție a oamenilor 
muncii înfăptuită pentru oa
menii muncii. în cursul revo
luției cubane au fost înfăptu
ite într-un termen scurt pre
faceri social-politice în urma 
cărora oamenii muncii au de
venit stăpîni cu depline puteri 
ai țării lor.

Cuba eroică nu este singură 
în lupta ei. De partea ei se 
află simpatiile și sprijinul 
U-R-S.S., ale tuturor țărilor co
munității socialiste, ale forțe
lor progresiste din lumea în
treagă. Cuba revoluționară 
este un far care indică tuturor 
popoarelor Americii Latine ca
lea spre progres, libertate și 
fericire. Tocmai de aceea im
perialiștii luptă cu atîta furie 
împotriva revoluției cubane. 
Comentînd declarațiile impe
rialiștilor americani potrivit 
căror,a Cuba ar amenința secu
ritatea S.U.A., șeful guvernu
lui sovietic a subliniat : „Ade
vărul constă în aceea că Cuba 
nu amenință Statele Unite, ci 
cercurile imperialiste 
S.U.A. încearcă 
porului cuban 
revoluționare”.

Adresîndu-se
Castro, N. S. Hrușciov a spus 
că oamenii sovietici sînt gata, 
ca frați buni, să împărtășească 
bogata experiență a construc
ției socialiste, acumulată în is
toria aproape semiseculară a 
statului sovietic.

Vorbitorul a amintit fap
tele de eroism în mun
că ale poporului sovietic care 
a supus fluvii puternice, a pus 
stăpînire pe forța atomului, a

pătruns primul în lume în 
Cosmos.

în zilele noastre, chemarea 
înflăcărată a comuniștilor : 
„Proletari din toate țările uni- 
ți-vă 1“ răsună cu o deosebită 
vigoare, deoarece frontul 
luptei împotriva imperialis
mului se lărgește mereu, cu- 
prinzînd toate țările și conti
nentele.

Poporul sovietic acordă un 
ajutor frățesc tuturor po
poarelor care luptă pentru li
bertatea și independența lor, 
tinerelor state independente 
din Asia, 
Latină. Oamenii sovietici sînt 
mîndri că în decursul întregii 
istorii a puterii sovietice ei 
au purtat totdeauna sus dra
pelul roșu al solidarității pro
letare.

Cuba revoluționară — a 
spus vorbitorul — este apro
piată și scumpă oamenilor so
vietici. Ei au fost alături de 
ea în zilele îngrijorătoare din 
octombrie anul trecut, ei 
aprobă pe de-a întregul cele 
cinci puncte formulate de gu
vernul revoluționar al Cubei. 
Puteți fi convinși, dragi 
prieteni, că poporul sovietic 
va fi totdeauna alături, umăr 
la umăr, cu poporul cuban în 
lupta lui dreaptă și nobilă 
pentru asigurarea independen
ței sale, pentru înfăptuirea 
idealurilor socialiste.

Cuvîntarea lui N. S. Hruș
ciov a fost subliniată de a- 
plauze.

Africa și America

Vf

avut loc un 
căruia au 
Hrușciov și

din 
să smulgă po- 
cuceririle Iui

lui Fidel

■ Ziua de 29 aprilie e sărbă
toarea națională a Japoniei, j 
Iată în fotografia pe care o !
publicăm un aspect din ca
pitala Japoniei — Tokio.
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Ședința comisiei 
pentru aplicarea 

convenției 
privind pescuitul 

în Dunăre

Următoarea ședință a Comi
siei mixte va avea loc în 1964 
la București.

BUDAPESTA. — Intre 16 și 
26 aprilie, la Budapesta a avut 
loc ședința Comisiei mixte 
pentru aplicarea convenției 
privind pescuitul în apele Du
nării. La ședință au participat 
reprezentanți ai Bulgariei, Iu
goslaviei, Romîniei, Ungariei 
și Uniunii Sovietice. Partici
panții la ședință au discutat o 
serie de probleme importante 
privind pescuitul, protecția Și 
completarea rezervelor de peș
te ale Dunării și au stabilit 
măsurile corespunzătoare în a- 
ceste probleme. Ei au discutat 
propunerile delegației sovieti
ce privitoare la planificarea de 
perspectivă a economiei pisci
cole a Dunării.

AMMAN. — Autoritățile iorda- 
niene continuă campania de repre
siuni împotriva participanților la 
demonstrațiile care au avut loc cu 
cîteva zile in urmă în întreaga 
țară. După cum relatează ziarul 
marocan „At Tahrir", poliția a 
arestat mai mulți ofițeri, inclusiv 
comandantul trupelor trimise în 
orașul Nablus pentru reprimarea 
demonstranților, deoarece aceștia 
au refuzat să tragă împotriva popu
lației. După cum se știe, încerca
rea trupelor de a intra în oraș a 
suferit un eșec. Garda națională 
din Nablus s-a alăturat demon
stranților.

Dar prietenesc
ATENA. — Atașatul cultural 

al ambasadei R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Andrei, a oferit 
în dar, în numele Bibliotecii 
Centrale de Stat din Bucu-

rești, un număr de cărți și pu
blicații cu 
literar și 
municipale 
din insula 
darului a avut loc într-un ca
dru festiv la sediul primăriei 
orașului, în prezența prefectu
lui orașului, Papioami, a pri
marului Skulas, a membri
lor Consiliului municipal, pre
cum și a altor persoane ofi
ciale din oraș. Acest dar, a a- 
rătat primarul Skulas, con
stituie un simbol al prieteniei 
dintre poporul romîn și po
porul grec și că el va contribui 
la o și mai bună cunoaștere 
dintre cele două popoare.

Primarul orașului a oferit 
apoi un cocteil celor prezenți.

BONN. — Agenția americană 
Associated Press relatează că în 
cursul lunii trecute Statele Unite 
au livrat Germaniei occidentale un 
număr de rachete tip „Sergeant",

caracter științific, 
artistic Bibliotecii 
din orașul Hania 
Creta. Inmînarea

care pot transporta încărcături nu
cleare. După cum reiese din rela
tările agenției, furnizarea acestor 
arme‘ Germaniei' Federale a. fost 
tinută secret deoarete aceasta con
stituie o încălcare a acordurilor 
prin care - se interzice ’ înarmarea 
nucleară a R. F. Germane.

dar-es-salam. Cu Prile- 
jul zilei de 1 Mai, Federația 
Muncii din Tanganica a adre
sat o chemare către toate or
ganizațiile de oameni ai mun
cii din întreaga lume. Chema
rea insistă asupra lichidării 
definitive a colonialismului în 
întreaga lume în cursul anu
lui 1963.

Colonialismul, dominația 
străină, asuprirea națională, 
înapoierea economică continuă 
încă să frâneze dezvoltarea ță
rilor Africii, Asiei și Americii 
Latine, se subliniază în che
mare. Federația Muncii din 
Tanganica este încredințată că

dreptul sfînt la libertate și in- 
dependență v.a fi acordat tu
turor popoarelor și condamnă 
acele țări care contestă acest 
drept.
,,Delict“ la Wilmington

. NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press anunță că șase stu- 
denți africani, care învață la Uni
versitatea Lincoln (statul Delawa
re), au fost arestați în seara de 26 

■ aprilie după ce au încercat să cum
pere bilele de intrare la un cine
matograf din orașul Wilmington, 
care refuză să permită accesul 
negrilor. Potrivit agenției, cei șase 
studenți originari din Etiopia, Ni
geria, Kenya și Tanganica, urmea
ză să apară în fața unui complet 
de judecată sub . acuzația de „tul
burare a ordinei publice".

în ultimele zile, relevă Associa
ted Press, un mare număr de stu
denți negri de la universitățile 
Lincoln și Oxford, printre care se 
află și numeroși studenți din țările 
africane, au participat la demon
strații în fața sălilor de cinemato-

de 
cu

au

graf din Wilmington, în semn 
protest împotriva practicilor 
caracter rasist.

LONDRA. — La Londra
început pregătirile în vederea 
tratativelor care urmează să 
înceapă săptămîna viitoare 
pentru acordarea autoguver
nării locuitorilor 
gului Bahamas, 
Marii Britanii situată în re
giunea Mării Caraibilor. După 
cum transmite agenția Asso
ciated Press, în capitala An
gliei a sosit de acum guverna
torul insulelor Bahamas, Ro
bert Stapledon, alți 14 lideri ai 
celor patru partide politice 
din această țară urmînd să vi
nă în zilele următoare. Potri
vit agenției, în cursul tratati
velor se așteaptă să fie luată 
în discuție problema transfe
rării împuternicirilor guver
natorului englez unei adunări 
constituante.

arhipela- 
colonie a

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața„Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,

★
Apoi a luat cuvîntul Fidel 

Castro.
Pentru noi —• a declarat Fi

del Castro — această vizită în 
Uniunea Sovietică nu consti
tuie numai prin ea însăși un 
fapt emoționant, ci reprezintă 
un uriaș interes economic, po
litic și istoric. El a subliniat 
că prima impresie — după șe
derea de 24 de ore în Uniu
nea Sovietică — nu este în fa
voarea dușmanilor Cubei și ai 
Țării Sovietice. Dacă dușma
nii noștri vor să se legene în 
iluzii este treaba lor.

Realizările Uniunii Sovietice 
au fost posibile, știm aceasta, 
datorită credinței neclintite, 
fermității și tenacității po
porului acestei mari țări. 
Noi, revoluționarii, vedem clar 
aceasta și sîntem entuziasmați.

Proletariatul din fosta Rusie 
a deschis în fața lumii pers
pective cu totul nemaiîntîlnite. 
El a schimbat întregul curs al 
dezvoltării istoriei și a făcut 
posibile lucruri care înainte 
erau de neconceput.

Mulți se întreabă cum a fost 
posibilă săvîrșirea revoluției 
cubane. Cum a devenit posibil 
să se săvîrșească o cotitură a- 
tit de radicală într-o tară atît 
de mică, slab dezvoltată din 
punct de vedere economic și 
care se afla sub cizma yankei
lor-

Noi nu vom uita niciodată 
că revoluția cubană a devenit 
posibilă tocmai pentru că cu

1 M
(Urmare din pag. I)

potriva colonialismului 
imperialismului.

Tineretul nostru sărbăto
rește 1 Mai mîndru de 
succesele obținute de poporul 
romîn, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției so-

Și

mult înainte a fost săvîrșită 
revoluția rusă din anul 1917. 
Fără existenta Uniunii So
vietice nu ar fi fost posibilă 
revoluția socialistă din Cuba. 
Aceasta nu înseamnă cîtuși de 
puțin că revoluția cubană a 
fost înfăptuită de U-R-S.S. A- 
ceasta înseamnă că fără exis
tenta U.R.S.S. imperialiștii ar 
fi sugrumat orice/revoluție de 
eliberare națională din Ame
rica Latină.

Vorbitorul a amintit că a- 
tunci cînd imperialiștii au sis
tat, cu o impertinentă fără pre
cedent, achizițiile de zahăr, 
chiar și numai acest lucru ar 
fi fost suficient pentru a pune 
capăt revoluției, deoarece ar 
fi provocat foamete și dezor
ganizare în țară. Dar atunci 
ne-a venit în ajutor U.R.S.S. 
care a cumpărat zahăr de la 
noi. Cînd imperialiștii au în
cetat livrările de petrol, acest 
lucru ar fi fost suficient pen
tru a se da o lovitură de moar
te economiei naționale a tării. 
Dar atunci Uniunea Sovietică 
ne-a trimis petrol.

Cubanii, a subliniat vorbito
rul, au reușit să-i zdrobească 
pe intervenționiști la Playa 
Giron, datorită ajutorului Uniu
nii Sovietice și întregului la
găr socialist. El a denumit a- 
cest ajutor o frână puternică 
care a oprit agresiunea. E- 
xemplul Cubei a arătat că 
orice popor mic poate să lupte 
pentru o viață mai bună, con
vins fiind că imperialiștii nu 
pot să-l înăbușe fără a rămî- 
ne nepedepsiți.

Vorbind despre Uniunea 
Sovietică, Fidel Castro a de
clarat că aici el a văzut un 
popor constructor și și-a ex
primat convingerea că noul 
program al P-C.U.S. va fi în
deplinit, că actuala generație 
de oameni sovietici va trăi în 
comunism.

Omenirea, a spus el, are toa
te motivele să fie optimistă, să 
fie convinsă că forțele pro
gresului și ale păcii vor 
triumfa asupra forțelor reac- 
tiunii si războiului. Nikita 
Hrușciov si-a exprimat astăzi 
în cuvîntarea sa convingerea 
că revoluția cubană va trium
fa. Si noi sîntem convinși că 
așa va fi!

Ultimele cuvinte ale lui 
Fidel Castro — „Patria sau 
moartea !’’, „Vom învinge !” au 
fost întîmpinate cu ovații fur
tunoase.

★
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TASS transmite : La 29 apri
lie. N. S- Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de. Miniș
tri al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Fidel Castro, prim- 
secretar al conducerii naționa
le a Partidului Unic al Revo
luției Socialiste și prim-minis- 
tru al Republicii Cuba.

în aceeași zi, Fidel Castro a 
făcut o vizită lui Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

A I
cialiste, pentru prosperitatea 
patriei iubite. Plin de încre
dere în justețea politicii 
partidului, întregul popor 
este strîns unit în jurul 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vizitele delegației Universității din Paris
Membrii delegației Universită

ții din Paris, care se află în țara 
noastră, a» continuat sîmbătă vi. 
zitele în Capitală.

Prof. univ. Jean Roche, recto
rul Universității din Paris, a fă
cut o vizită Ia Institutul de 
inframicrobiologie, unde a fost 
primit do acad. Șt. S. Nicolau, 
directorul Institutului. în conti
nuare, oaspetele a vizitat Institu
tul de endocrinologie, unde a 
fost primit de acad. Ștefan Mil- 
cu, directorul Institutului, vice, 
președinte al Academiei R. P. 
Romîne. Oaspetele a făcut apre
cieri elogioase asupra condițiilor 
de lucru create cercetătorilor din 
aceste institute.

Tot în cursul dimineții de sîm
bătă, prof. univ. Paul Fraise, di
rectorul Institutului de psiholo
gie de pe lingă Universitatea din 
Paris, a ținut o conferință in 
fața studenților și cadrelor di
dactice de la Facultatea de filo
zofie, iar prof. univ. Emile Ja- 
mes, de Ia Facultatea de drept și 
științe economice a Universității 
din Paris, a vorbit cadrelor di
dactice și studenților de la Fa
cultatea de științe juridice.

în cursul după-amiezii de sîm- 
bătă, oaspeții francezi au plecat 
într-o călătorie pe Valea Praho
vei. Duminică ei au vizitat sta
țiunile climatice din această parte 
a țării. (Agerpres)
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la legătură cu articolul : „Unele 
probleme ale Invățămlntului de 
8 ani" din partea : Școlii medii 
„Mihail Sadoveanu" -București ; 
Școlii de 8 ani nr. 12 Brașov.

In legătură cu articolul: „Un nou 
curs de pedagogie generală“ din 
partea: Institutului pedagogic 
din Brașbv, Catedrei de pedago
gie de la Universitatea „Al. 1. 
Cuza“ din lași.

în legătură cu articolul: „Sfaturile 
populare și atragerea maselor la 
conducerea 
din partea : 
al Sfatului 
Salonta.

In legătură cu articolul : „Econo
mia forestieră in anii șesenalu- 
lui“ din partea : Întreprinderii 
forestiere Sebeș; Întreprinderii 
Măgura Codlei.

în legătură cu articolul: „Toate 
forțele pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale” din 
partea : Uzinei „Electroprecizia“ 
Săcele ,- Rafinăriei Brazi.
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