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Ujfâ I nale a celor ce muncesc. Pe toate 
Ml mer’dianele — impunătoarele co- 

| III l l Ioane ale muncitorilor cu bra- 
JgȘ II I țele și cu mintea înaintează sub 

I îWwftwllll; faldurile steagului roșu. Este ziua 
în care oamenii muncii de pretu

tindeni, rostesc cu tărie hotărîrea lor de a 
acționa în strînsă unire pentru a apăra pacea, 
pentru progres social și un viitor mai bun al 
omenirii.

în patria noastră, tabloul acestei dimineți 
ne-a devenit familiar, iar în fiecare an el ni 
sc înfățișează plin de prospețime, optimist. 
Intîia zi a lui Mai : mulțimea demonstranților 
se revarsă pe străzile orașelor împodobite în 
haine de sărbătoare. Coloanele pline de voie 
bună se scurg ore în șir purtînd pancarte pe 
care stau înscrise însuflețitoare rapoarte de 
muncă rodnică alături de cuvinte pline de 
dragoste față de partid. în dimineața aceasta 
un popor întreg, stăpîn pe soarta sa, popor 
care pășește pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului, își manifestă deplina încre
dere și profundul atașa
ment față de încercatul 
său conducător — Parti
dul Muncitoresc Romîn.

Privind nesfârșitele 
coloane ce tălăzuiesc pe 
străzile orașelor întine
rite ale patriei, nu pu
tem să nu ne amintim 
de primii demonstranți 
de 1 Mai din tara noas
tră. 75 de ani au trecut 
de atunci. Guvernanții 
acelor zile grele au adus 
armata și poliția spre a 
împiedica sărbătoarea 
celor ce muncesc. Dar la 
1 Mai 1890, 5 000 de ma- 
nifestanți s-au încolonat 
sub lozincile Clubului 
muncitorilor. Ei cereau 
8 ore de muncă și vot 
universal, revendicau o 
viață mai bună. Multe 
sacrificii au fost îndurate, 
destul sînge pînă cînd viața cea nouă pe care 
o visau înaintașii noștri să se realizeze. Un 
moment important în lupta clasei noastre 
muncitoare îl reprezintă 1 Mai 1944. Cu 20 de 
ani în urmă, în condițiile intensificării luptei 
poporului pentru doborîrea dictaturii milita- 
ro-fasciste, a fost creat Frontul Unic Munci
toresc. Făurit datorită luptei perseverente pe 
care au dus-o forțele înaintate ale proleta
riatului nostru pentru lichidarea sciziunii din 
mișcarea muncitorească din țara noastră, 
F.U.M. a avut o mare însemnătate în activi
tatea desfășurată de partidul comunist în ve
derea strîngerii laolaltă a tuturor forțelor pa
triotice antifasciste pentru doborîrea dicta
turii militaro-fasciste.

Sărbătorim acest 1 Mai în anul în care se 
împlinesc două decenii de la eliberarea țării.

i Poporul nostru a obținut maci victorii pe 
i drumul desăvîrșirii construcției socialiste. în 

toate domeniile de activitate — în industrie, 
în agricultură, în știință și cultură — bilanțul 
realizărilor e-ste bogat. în perioada 1960—1963 
producția industrială a sporit într-un ritm me
diu anual de 15 la sută. în 1963 producția indus
triei noastre era în ansamblu cu 74 la sută 
mai mare^ecît în 1959. în primii patru ani 
ai șesenalului au intrat în funcțiune aproape 
80 de întreprinderi, 170 de secții noi ; nu
meroase fabrici și uzine au fost reutilate, dez
voltate, modernizate. Cifrele ilustrează avîn
tul întregii economii naționale, vigoarea și 
echilibrul ei, linia continuă de dezvoltare 
ascendentă. Ca urmare a politicii partidului 
și guvernului de dotare a economiei naționale 
cu tehnica nouă, de modernizare continuă a _ _ .
proceselor de producție, se realizează o valo- comun partidelor comuniste și muncitorești;

ceea ce le unește reprezintă esențialul și 
este infinit mai puternic decît orice deose
biri de vederi. Ne unesc țelurile comune ale 
cuceririi puterii de către clasa muncitoare, 
ale victoriei socialismului și comunismului 
în întreaga lume. Ne unește lupta comună 
împotriva imperialismului, pentru interesele 
vitale și drepturile democratice ale maselor 
populare, împotriva colonialismului sub toate 
formele sale, pentru eliberarea națională a 
popoarelor; ne unește țelul comun al stator
nicirii unei păci trainice în lume, ca sarcină 
vitală a întregii omeniri. Ne unesc interna
ționalismul proletar, solidaritatea internațio- 
nalistă de clasă, răspunderea istorică față de 
proletariatul internațional și față de oamenii 
muncii de pretutindeni, ne unesc ideologia , 
comună, învățătura marxist-leninistă“.

Tînăra generație a patriei noastre sărbă
torește 1 Mai hotărîtă să-și dăruiască toate 

mărețe a socialismului, să 
lupte cu toate forțele ei pentru înfăptuirea 
politicii partidului. împreună cu întregul po
por, tineretul patriei noastre este strîns unit 
în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, a Co
mitetului său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

MAI
a trebuit să curgă

spărtură imensă în frontul imperialist, a creat 
condiții noi, incomparabil mai favorabile, 
luptei popoarelor pentru realizarea aspirații
lor lor de libertate și progres, a adus într-un 
stadiu nou întregul proces revoluționar mon
dial de trecere a omenirii de la capitalism la 
socialism. Astăzi nu există domeniu al evo
luției societății, al vieții politice, economice și 
sociale, problemă a relațiilor de clasă din 
țările capitaliste, a mișcării de eliberare na
țională, a relațiilor internaționale și a luptei 
ideologice care să nu fie profund înrîurită d'e 
existența sistemului mondial socialist. în pre
zent se afirmă mai puternic ca oricînd rolul 
istoric al clasei muncitoare ca cea mai înain
tată forță a societății, rolul partidelor comu
niste și muncitorești ca avangardă a maselor 
largi populare în lupta pentru socialism și 
pace. Transformările înnoitoare din lumea 
contemporană își găsesc o puternică expre
sie în avîntul mișcării de eliberare națională 
și în prăbușirea sistemului colonial, în lupta 
noilor state independente pentru consolidarea 
suveranității lor, pentru pace și dezvoltare 

economică și socială. O 
amploare fără prece
dent a luat mișcarea de 
luptă pentru preîntîm- 
pinarea războiului ter
monuclear și asigu
rarea păcii. Pacea este 
năzuința arzătoare a în
tregii omeniri.

Țara noastră promo
vează o politică de dez
voltare a legăturilor de 
prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările 
socialiste, de întărire 
continuă a unității la
gărului socialist, de so
lidaritate și sprijinire 
hotărîtă a mișcării de e- 
liberare a popoarelor, 
de dezvoltare a relații
lor de colaborare cu ță
rile de altă orînduire 
social-politică, pe baza 

principiilor coexistenței pașnice.
Mișcarea comunistă și muncitorească inter

națională este cea mai importantă forță poli
tică a contemporaneității, cel mai influent 
factor al progresului social. Partidul Muncito
resc Romîn, călăuzindu-se de interesele su
perioare ale cauzei socialismului și păcii, 
preocupat în cel mai înalt grad de polemica pu
blică deosebit de ascuțită care pune mișcarea 
comunistă mondială în fața pericolului scin
dării, și-a adus și își aduce întreaga 
contribuție la apărarea unității și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și ale internațio
nalismului proletar. Comuniștii, membrii Uni
unii Tineretului Muncitor, întregul nostru po
por a primit cu un profund interes și o de
plină aprobare Declarația Partidului Munci
toresc Romîn în problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. Așa cum 
se arată în declarație, în zilele noastre se 
impune ca o necesitate obiectivă unirea în- 
trun singur torent a tuturor forțelor re
voluționare. unirea eforturilor tuturor par
tidelor comuniste și muncitorești pentru a 
bara calea sciziunii, punînd capăt imediat și 
sub toate formele polemicii publice, pentru a 
salvgarda unitatea și coeziunea lagărului ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești mondiale. In declarație se arată că : 
„deasupra opicăror divergențe stă ceea ce este

rificare tot mai complexă a bogățiilor natu
rale ale țării în interesul satisfacerii cerințe
lor economiei și nevoilor de consum ale 
populației. Mărețul program stabilit de cel 
de-al IlI-lea Congres al partidului se înfăp
tuiește prin activitatea entuziastă a poporului. 
Importantele realizări obținute sînt indisolu
bil legate de faptul că poporul nostru are în 
fruntea sa un conducător profund legat de in
teresele vitale ale poporului romîn, ale pa
triei socialiste, credincios marxism-leninis
mului — Partidul Muncitoresc Romîn. Uni
tatea de nezdruncinat a întregului popor în 
jurul partidului se oglindește în încrederea cu 
care oamenii muncii din patria noastră ur
mează clarvăzătoarea politică a Partidului 
Muncitoresc Romîn, dăruindu-și toate forțele 
cauzei desăvîrșirii construcției socialiste.

1 Mai 1964 găsește forțele care luptă pentru 
pace, democrație și socialism în creștere în 
lumea întreagă.

Analiza realităților contemporane scoate în 
evidență uriașele transformări social-economi- energiile cauzei 
ce petrecute în lume, schimbarea raportului de 
forțe în favoarea socialismului, în primul 
rînd ca rezultat al formării sistemului mon
dial socialist. Victoria noii orînduiri sociale 
într-un șir de state, cuprinzînd o treime a 
populației globului pămîntesc, a produs o
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TRĂIASCĂ 1 MAI, ZIUĂ SOLIDARITĂȚII
INTERNATIONALE A CELOR CE MUNCESC!

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

cinteia
tineretului

Muncitor

Cu prilejul zilei de 1 Mai

și a Zilei tineretului din

Republica Populară Romînă,

ziarul nostru urează citito

rilor săi noi succese in mun

ca pentru desăvârșirea con

strucției socialiste și im-

plinirea tuturor aspirațiilor
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DE ZIUA
TINERETULUI

O minunată zi de primăva
ră, în care se prelungesc ecou
rile voioase și luminile lui 
1 Mai a fost închinată tinere
ții. în numai cîțiva ani. ziua 
de 2 Mai, „Ziua tineretului 
din Republica Populară Romî
nă' a devenit o sărbătoare 
dintre cele mai dragi poporu
lui nostru. O sărbătoare a 
succeselor obținute de tînăra 
generație în muncă și învățătu
ră, prilejul cel mai potrivit 
pentru ca* bucuria vieții noas
tre, seninătatea anilor noștri 
frumoși să se manifeste din 
plin. E încă una din nenumă
ratele dovezi ale înaltei pre
țuiri de care se bucură, la noi, 
tineretul, chemat să contribuie 
— alături de toți oamenii 
muncii — la înfăptuirea poli
ticii partidului, să ducă mai 
departe. în viitor, lupta gene
rației vîrstnice de azi, pentru 
înflorirea continuă a patriei 
socialiste.

Tinereții i-a fost dintotdea- 
una proprie capacitatea de a 
visa, de a se înflăcăra, de a 
desfășura energii uriașe. Dar 
niciodată ca în anii construc
ției socialismului tînăra gene
rație nu a avut în față țeluri 
de o asemenea noblețe, sarcini 
atît de grandioase, însufleți- 
toare; niciodată solicitarea 
priceperii, talentului și entu
ziasmului care o caracterizea
ză n-a fost însoțită de condi
țiile optime de care ne bucu
răm astăzi. Mărețele înfăptu
iri ale poporului nostru, con
dus la biruință de partid, ori
zonturile limpezi ale anilor ce 
vin, dau aripi tineretului. So
cialismul a dat tinerei genera
ții drepturi, posibilități de 
dezvoltare și afirmare pe care 
nici o altă generație din isto
ria țării nu le-a avut. Fiecare 
tînăr are asigurat dreptul la 
muncă, bucuria de a făuri cu 
puterile mîinii și ale minții 
sale bunuri materiale și spiri
tuale în folosul său și al între
gii societăți. O largă rețea de 
școli de toate gradele, oferă 
tuturor tinerilor posibilitatea 
de a-și însuși comorile științei 
și culturii. Sute de case de 
cultură, cluburi, terenuri de 
sport stau la dispoziția tinere
tului pentru a-și petrece plă
cut, recreativ, folositor timpul 
liber. Totul îi este asigurat tî- 
nărului din patria noastră 
pentru a-și înfăptui idealurile, 
a crește ca un om demn și fo
lositor țării sale, a participa 
activ la viața obștească, a-și 
dezvolta și afirma aptitudinile, 
împlinindu-și multilateral per
sonalitatea. în anul al 20-lea 
de la Eliberare, generația tî- 
nără se mîndrește cu contri-

DIALOGUL PATRIEI
CU TIMPUL

In paginile 2, 3, 4 și 5 citiți: poezii primite in cadrul 
concursului ziarului nostru pentru „Cele mai Srumoase 
poezii“, organizat in cinstea celei de a XX a aniversări 

a Eliberării patriei.

butii de seamă la marile rea
lizări obținute de cei ce mun
cesc, se mîndrește cu munca 
sa rodnică pe șantiere, în uzi
ne sau în gospodăriile colec
tive și de stat, cu pătrunderea 
în tainele cele mai adînci ale 
științei contemporane, cu 
succese artistice și sportive a- 
plaudate în întreaga lume. 
Succesele acestea se string în 
buchete mari, pe care le în
chinăm — omagiu și podoabă 
— zilei de sărbătoare a tine
reții.

La întrecerea socialistă, des
fășurată în toate întreprinderi
le industriei noastre, participă 
cu însuflețire sute de mii de 
tineri și tinere, adueîndu-și 
contribuția la realizarea an
gajamentelor luate de colec
tivele muncitorești, învățînd 
cu perseverență zi de zi pen
tru a ridica mereu cunoștințe
le profesionale la nivelul teh
nicii noi. Numai în anul trecut 
peste 126 000 dintre cei mai 
merituoși tineri participanți la 
întrecerea socialistă au fost 
declarați evidențiați, iar de 
curînd, cîteva zeci de mii din
tre ei au primit steluța de 
fruntaș în producție. în 1963, 
peste 270 000 tineri au frec
ventat^ cursurile de ridicare a 
calificării profesionale. îmbo- 
gățindu-și cunoștințele. In car
tea de aur a marilor șantiere 
de construcție ale patriei, ti
nerii înscriu, cu modestie, fap
te de abnegație și eroism, 
dovezile vii ale conștiinței 
socialiste. La Hidrocentrala 
„16 Februarie" de pe Argeș, la 
Combinatul chimic Craiova 
sau la cel de la Turnu-Măgu- 
rele, la Brazi sau la Slatina, 
pretutindeni unde se înaltă 
noile, masivele cetăți ale in
dustriei noastre, tinerii mun
cesc cu pasiune, cu elan, cu 
pricepere, alături de vîrstnici. 
A duce la bun sfîrșit, conform 
graficului de producție, fiecare 
lucrare, a da în folosință mo
dernele edificii industriale la 
termenul prevăzut și înainte 
de termen, a obține în mod 
constant un înalt nivel cali
tativ — iată obiective mărețe, 
canalizînd energiile tineretu
lui constructor. Mii și mii de 
tineri învață cu stăruință în 
școli și în cadrul cursurilor de 
calificare să mînuiască cu pri- 
cFperewnoile agregate și ma
șini, să exploateze la capaci
tatea maximă unitățile indus
triale ce vor intra în funcțiu
ne. $i în această primăvară, 
tinerii colectiviști și mecani
zatori au muncit cu nedesmin- 
țită hărnicie pentru efectuarea 
însămînțărilor pe întreaga su
prafață planificată și în con
diții agrotehnice superioare ; 
ei și-au făcut datoria în pre
gătirea noii recolte, ei sînt ho- 
tărîți să-și facă datoria și în 
continuare, mereu mai bine, 
muncind cu dăruire și dragos
te pentru dezvoltarea și întă
rirea gospodăriilor agricole co
lective, a tuturor unităților 
socialiste din agricultură, pen
tru sporirea producției vege-

(Continuare în pag. a IV-a)

IN CEA DE A 20-A PRIMA VARA
,,Pe vechile, ruginitele coarde 
Cum am să cînt, să descînt 
Această nouă viață ce arde 
Ce vine năvalnic în tropot: 
Intîiul Mai slobod
Pe romînescul pămînl T“ 

(Mihat Beniuc: „1 Mai 1945“)

Noi, arborii 
de rezonanță

ntr-una din ultimele zile ale lui aprilie 1945, pe aproape o jumătate de 
pagină din „Scînteia" apărea una din cele mai minunate scrieri în limba 
romineașcă din tot ce văzuse vreodată lumina tiparului în țara noastră.

Avea titlul: „Cum se va desfășura demonstrația de 1 Mai“.
La prima vedere nu ereț de citit acolo decît un program strict informa

tiv, foarte amănunțit. Comisia tehnică a Frontului Unic Muncitoresc 
vestea tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile și

instituțiile bucur eștene ora și locul de adunare, precum și traseul respectivei coloane, 
in cadrul sectorului l Galben, sectorului II Negru, sectorului III Albastru și sectorului

IV Roșu. Numai informație, sobră, nimic liric, nici o figură de stil. Și totuși...
Și totuși, nu încape nici o îndoială, acolo era scris un epocal poem închinat 

libertății. în fiecare literă era deslușit un semn al bucuriei, în fiecare rind era auzit 
un strigăt de triumf. îneît citeam așa : Cu steagurile roșii, fluturătoare, ale muncii, 
revărsați-vă fără sfîrșit și fără zăgaz, mulțimi muncitoare, pe toate arterele Capitalei, 
defilați în rînduri compacte voi, învingătorilor! Numai cu două luni și jumătate în 
urmă gloanțele reacțiunil la putere v-ar fi putut lovi — v-au și lovit, în Piața Pala
tului, sîngele vostru a stropit din belșug asfaltul — dar pentru cea din urmă oară, 
mai înainte să izbucnească primăvara 1 945, glorioasa primăvară numărul unu a li
bertății noastre. Acum veniți! Acum aduceți toate florile ei! Acum împingeți torentele ei 
pe toate străduțele ! Acum alintați carele ei alegorice ! Acum desfășurați-vă, coloane, 
și ridicați deasupra milionului de capete pumnul uriaș, strîns bine, simbolul unității 
și puterii. Veniți, muncitori cu brațele și cu mintea, a voastră e libertatea, a voastră 
e patria, viitorul vouă vă aparține. Trăiască 1 Mai!

Era primul 1 Mai liber.
Sintem în 1964. Sărbătorim acum pentru a 20-a oară un 1 Mai liber.
A douăzecea primăvară I
Copiii purtați pe umerii părinților atunci, la prima demonstrație, de mult fne 

parte ei înșiși din coloanele muncii.
Sub ochii lor — mai tirziu și prin efortul lor — a apărut și s-a desăvtrșlt ima

ginea patriei socialiste. Dialogul patriei cu timpul trece prin fiecare fibră a trupului 
lor tînăr. Și e firesc să fie așa. Căci, vă întreb,
care arbore de rezonanță n-ar ști să povestească
în auzul cuiva în stare sâ priceapă 
tainicele sonorități — 
toate nopțile cu iurtună, 
toate diminețile cu soare, 
toate vîntoasele, înseninările, brumele, dezghețurile, 
încercate pe rînd, cu anii, 
înscrise de timp, pentru totdeauna, 
în cercurile creșterii din trunchi ?
Și așa cum între primul și ultimul cerc
prin milioane de vase vegetale, microscopice, atotprezente.
e un imens circuit de sevă,
e viața,
tot așa, între primul 1 Mai și cel de-al douăzecelea, 
istoria e străbătută de strădania eroică a poporului, 
milioane de artere prin care trece viața, 
prin care trece cîntecul.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare In'pag. a Il-a)



DIALOGUL PATRIEI CU TIMPUL
PARTIDULUI
De cite ori îți închin un poem, 
Știu bine că nu am spus tot, 
că pentru cîntecele ce ți se cuvin 
cuvintele sînt firave. Iată, 
de cite ori îți închin un poem 
aș vrea să fiu un uriaș 
și pana mea să fie un steag purpuriu 
iar cuvintele mele 
să le aleg pe măsura 
faptelor taie: 
să iau de-aici un munte 
sfredelit de brațul tău de oțel, 
de dincolo să iau o cascadă îmblînzită 
cade și-a schimbat numele în hidrocentrală 
ori un bloc, un bloc uriaș 
care-și proptește fruntea de cer s 
să adun visele împlinite, 
să string laolaltă dragostea 
cu care iot omul cinstit 
rostește numele tău!
Abia athnci m-aș simți mulțumit 
și recitind, ce-am scris 
aș privi pteste țara mea 
de jur împrejur 
fericit că (i-am închinat 
așa cum se cuvino 
un imn de slavă 
bărbătesc și pur.

GEQRGE ENACHE

CÎNTEC

DE COLOANĂ

Cîntec din amintiri, bărbătesc poem de brigadă 
cînd isfeam stele din palme la Salva-Vișeu, 
prelungit pînă azi neîntrerupt, și firesc, și mereu, 
fericirea nu-i vorbă de rosțit la colțuri de stradă.

Desfrunzirea prin timp e doar o părere a părului nins ; 
ce simfonie tînără 6 inima noastră în zbor!
Nici cînd n-a bătut neînflorită — singuratec cocor, — 
bătăile ei: — semne sonore peste timpul învins.

Stăm de veghe ta fel, pentru armoniile acestui pămint 
cu lumina deplină din noi, care îndeamnă 
să apărăm iubirile, roadele, noaptea aurie de toamnă, 
și culorile vii ale noastre, sărutate de vint.

Aici unde fruntea limpezește împlinitele dimineți 
ne regăsim în coloană, pasul nl-e cîntec și salt- 
Durăm îa arcuirea de alb a acestui bazalt 
chipul nostru necheltuit de visători și poeți.

MIHAIL SABIN

PRESIMȚIREA

LIVEZILOR
Un dans în zori, feeric, al luminii, 
Se-alătură de oameni ca un cțnt 
Se războiesc securi și furci cu spinii. 
Se opintesc hîrlețe în pămînt.

Din dealuri sterpe, lepădate-n vînturl. 
Aici în primăvara largă, vie, 
Vom dărui vieții noi pămînturl 
Și vom zidi o nouă visterîe.

Kecolte mari de aur și argint 
Vor apleca livezile bogate. 
In fiecare pom sădit presimt 
Un cer cu stele dulci și aromate.

Din fiecare pom sădit, o zare 
Va izbucni spre zarea din afară, 
Cu zîmbet tînăr, vegetal, de floare. 
Rotit în așteptata primăvară.

IN CEA DE-A 20-A PRIMĂVARA
DEFILARE SUB

ARCUL DE TRIUMF
Ori încotro privim, spre marea uzină metalurgică^ bucu- 

reșteană sau spre cine știe cc cooperativă meșteșugărească 
din Munții Apuseni, spre giganticele complexe petrochimice 
din Valea Trotușului șan spre o stație de mașini și tractoare 
de undeva din Cîmpia Dunării, pretutindeni în această pri
măvară, peste filigranul coordonatelor geografice se dese
nează clar linia ascendentă a graficului. Sărbătoarea de Ar
mindeni, prăznuită de muncitorimea țării noastre încă 'din 
iiltimul deceniu al veacului trecut, și-a dobîndit întreaga 
măreție abia de cînd, în condițiile libertății, e precedată (și 
pregătită) de sărbătorile zilnice ale muncii.

Forțat să-și revizuiască dimensiunile curente, timpul mă
soară, tot mai grăbit, valorile create de cei ce muncesc. La 
Reșița, șarja de oțel elaborată în 7—7V2 ore, îp, loc de 8,13 
ore durata medie pe oțelărie. Cuptoarele Martin ale Hiine- 
doarei primesc provocarea. Nu e nici prima, nici ultima dată, 
dar timpul — arbitru s-o fi obișnuit, oare, cu prietenosul 
schimb de focuri între cei doi uriași ai siderurgiei încleștați 
în întrecere ? Asta îl privește, la urma urmei e o problemă 
de acomodare la realitate. Obiectiv e numai faptul că el, 
timpul, a fost silit de oameni să devină mai încăpător. într-o 
bună zi, un șef de brigadă de tractoare, undeva în Bărăgan, 
la S.M.T. Bîrca, realizează cupluri de semănătoare 2 SPC-2 
cu cîte trei secții în loc de două — și iată un colț de Bărăgan 
unde fiecărui tractor i-au revenit cu 8—9 hectare mai mult 
pentru însămînțat la fiecare zi-lumină. Nu ca să se pună în 

de primăvară la bun sfîrșit cu utilajele existente, omul a 
accelerat ritmul propriei gindiri, a venit cu o propunere, aceasta a fost găsită bună, aplicată, 
popularizată, extinsă. Timpul se familiarizează cu practicile curente în socialism.

La Hidrocentrala de pe Argeș, în galeriile prin care apele vor goni înspumate spre împli
nirea destinului lor subordonat nevoilor omului, constructorii fixează căptușeala de beton 
intr-un ritm tumultuos: betonarea unui inel în zece ore în loc de douăsprezece (cum suna anga
jamentul), montarea fierului în cinci ore (în loc de șase) etc. Explică cineva timpului ce s-a 
intimplat ? Totul se face pe față, fiecare element în parte este lămuritor: și folosirea utilajelor 
de mare productivitate, și cursurile de ridicare a calificării, și întâlnirea tinerilor betoniști cu șefii 
echipelor fruntașe, pionierii experienței înaintate. Iar „secretul cel mare" aparține în aceeași 
măsură patriei și timpului: este sentimentul încrederii în victorie, certitudinea progresului.

Patria socialistă nu are nimic de ascuns timpului, îi răspunde limpede la toate întrebările, 
îi arată cantitățile de bunuri planificate pentru flecare din unitățile lui, îi prezintă sporurile 
previzibile și. din mers, procentele cu care sînt depășite chiar aceste sporuri. A patra dimensiu
ne universală poate să verifice oricînd, aidoma unui scrupulos inspector financiar, întreaga 
noastră gospodărie de stat. Creionul roșu al timpului poate parcurge cu maximum de atenție 
toate rubricile vieții noastre productive. Poftim, iată termenul de dare în folosință al noilor 
complexe chimice de la Tirgu Mureș, Turhu Măgurele, Craiova, Călărași, Slatina, Oradea, 
obiective pe cale să-și ocupe locul pe harta țării, alături de coloși deja înfipți pentru secole în 
acest pămint, la Onești-Borzești, la Brazi, la Govora, la Năvodari. Notează aceste termene; să 
știi însă că avem acolo, pe șantiere, mii și mii de comuniști, că se lucrează cu cofraje glisante, 
cu prefabricate, cu utilaje de prim rang — incit s-ar putea ca termenele să fie scurtate, o, se 
prea poate... Ce dorești să mai știi ? Poftim, ai aici date despre ritmul fabricării locomotivelor 
Diesel la Electroputer^"-Craiova și al lansărilor 'la apă pentru noul tip de cargou de 1 600 tone 
pe șantierul naval din Turnu Severin. Să te ții mereu la curent, Cronos, datele acestea nu vor 
încremeni așa. Iată suprafața irigată în acest an în trei raioane udate de Crișuri: dublă decît 
anul trecut. Revino, mai interesează-te după o nouă mișcare de revoluție a Pămîntului. Atunci, 
la vremea echinocțiului de primăvară, vor fi pline de copii toate noile săli de clasă din regiunea 
Argeș, pentru construirea cărora acum investim vreo șase milioane. Iată gestiunea; iată termenele 
de execuție, verifică totul...

Dar chiar și timpului trebitie să-i fie îngăduit măcar cîte o dată sa viseze, așa cum o face 
^fum în ajunul zilei de 1 Mai 1964, cînd încet scufundîndu-se în sine însuși
își aduce aminte de zilele din preajma celui dinții 1 Mai liber, 
camuilajul abia se ridicase în București, 
dar tunurile ascultau încă porunca „foc asupra Berlinului* 
ziarele publicau zilnic numărul bonurilor de pline între două reportaje, 
unul din sala tribunalului poporului 
altul dintr-o fabrică, de pe un șantier al reconstrucției, 
unul îniierînd crimele înfiorătoare ale unor neoameni, 
celălalt salutînd primele inițiative în muncă, superbe, ale oamenilor, 
timpul, deci, scufundindu-se în sipe însuși, 
îi revede pe muncitorii primăverii numărul unu, 
încă înfometați, palizi, nedormiți, îâdrră câți prost, 
dar reclădind rapid căi ferate și instalații industriale la Brașov, 
repari nd plugurile țăranilor în Teleorman și Vlașca, 
impunînd direcției miniere să deschidă filoanele de aur cele mal bogate 
la Cristior Brad, 
mărind producția cu mie Ia sută în torcător iile din Cisnădie, 
sudînd sărmana linie de tramvai de pe Păcurari, în dealurile lașului distrus, 
totul, totul, în preajma acelui 1 Mai al speranței, 
pentru ca timpul să se boltească a aducere aminte, 
timpul să devină un arc de triumf la al 20-lea 1 Mai liber, 
și să treacă sub arcada lui 
coloana speranțelor împlinite, 
demonstrația oamenilor muncii.

evidență, ci ca să ducă'campania

EXAMINĂRI,

ANIVERSĂRI: LUMINĂ!
O dată cu profesorii din comisiile-jurlu ale Olimpiadei de matematică ?l fizică, timpul exa

minează lucrările studenților din politehnica timișoreană. A, nu îi cere nimeni să facă proorociri, 
să arate în oglinzi fermecata chipul viitorului savant, să sublinieze cu o dungă de hur un nume 
anonim astăzi, dar care va răsuna cindva în aula academiilor. Timpul face această examinare 
pentru el, din proprie inițiativă ți din proprie curiozitate, ca să poată urmări an după an, cum 
strălucește mereu, mai viu, flacăra științei purtată de o mină tînără. E una din marile voluptăți ale 
timpului, infinit repetată în ultimele două decenii: să se convingă că nu s-a înșelat.

Aproape întotdeauna privind departe, în urmă, află că este vorba de fiul sau fiica unor 
oameni care au trudit o viață întreagă, din greu și cinstit, dar accesul la învățătură le-a fost re
fuzat. înțelege deci că ultimul vlăstar are ceva de răzbunat prin îndărătnica încordare a spirj-

tului deasupra miilor de pagini de asimilat. II vede, copil încă sau, adolescent, pășind cu pole- 
gii de școală pragul unei mari întreprinderi, îl simte cum palpită de emoție în fața gurii de pup- 
tor îndărătul căreia, la temperaturi enorme, se naște oțelul; sau admirînd, de jos în sus, miș
carea -fascinantă a strungului carusel, Guliverul strungurilor, Timpul reține clipa unică a alege
rii definitive, clipa-inspirație și totodată clipa-program elaborat, cînd omul în formare își fi
xează o dată pentru totdeauna albia energiilor sale fantastice.

îl știe apoi cufundat pînă peste cap în calcule și probleme, îl vede pîndind avid sosirea 
„Gazetei matematice", îi cunoaște pasiunea de îndrăgostit cu care își pregătește lucrările de 
control, proiectele, examenele. Și rămîne cu atît mai surprins reîntîlnindu-l la concertul filarmo
nicii, la simpozionul „400 de ani de la moartea lui Michelangelo Buonarotti", la spectacolul dat 
în cadrul sărbătoririi celor 400 ani de la nașterea marelui Will... Ce caută aici acest fanatic al 
viitoarei sale științe exacte ? Poate s-ar întreba contrariat, timpul, dacă...

Dacă n-ar fi ascultat, împreună cu tânărul, confesiunile veneraților profesori, academicieni, 
savanți reputați, modelele științifice ale tinerei generații. Aceștia însă mărturisesc că, dacă își 
păstrează pînă la adinei bătrîneți efervescența creatoare, datorează aceasta vechilor preocu
pări multilaterale, curiozității intelectuale largi dobîndită din tinerețe, educației și instrucțiunii 
multiple. Confesiunea dascălilor apare în ziua cutare, numărul de gazetă este perisabil în mai 
puțin de 24 de ore, dar adevărul înscris aici se transmite de-a lungul unei întregi generații, ge
nerația ce va preda la rîndul ei ștafeta cam în jurul anilor 2 000...

Curbat în volutele unei coloane de marmură albă, striat în canelurile ei, timpul dialo
ghează cu patria, în această a 20-a primăvară, d espre aniversări culturale remarcabile. Deci: 
Michelangelo. Deci: Shakespeare. Pregătirea centenarului Universității din București (octombrie) 
se bucură de atenția binemeritată.

Dar oare se va mai putea aniversa, în fiecare sat din Republica Populară Română, data la 
care și-a deschis porțile căminul cultural al satului ? Și s-ar cuveni, Obligativitatea învățămân
tului general de 8 ani n-ar merita a fi aniversa tăi Dar gratuitatea manualelor pentru cursul 
elementar ? Și încă... In preajma lui 1 Mai 1945, o caravană cinematografică a Ministerului pro
pagandei cutreiera satele; și mulți sînt țăranii care au văzut atunci pentru prima dată minu
nile celei de-a șaptea arte. Să fie oare aceasta data aniversativă pentru ei — sau alta, mai re" 
centă, la nivelul uriașelor realizări ale revoluției culturalei De pildă, acum, în aprilie 1964, ul
timele două, sate clin regiunea Hunedoara și-au inaugurat cinematografele proprii, regiunea fiind 
astfel în întregime cineficată. 234 cinematografe! Cine știe, poate oă această dată ar trebui s-o 
rețină hunedorenii ?

Pentru fiecare tînăr în parte, de altfel, timpul ar trebui să scoată în relief ziua primei 
mari descoperiri, strict personală. Un flăcău, lucrător necalificat pe un șantier muncea, mînca, 
dormea — zilnic întorcea astfel arcul unei existențe fără cer. Pînă în seara cînd, în tabără, 
seara a primit un nume : „Seară Eminescu". At-unci știa simțit sufletul înfiorat, parcă urcat in
tr-un scrînciob cu care atingea, într-o singură plutire, luceafărul și pământul, cînd a înțeles 
că pe cîteva silabe se pot legăna adevărurile ne bănuite ale lumii.

Din momentul acela — pentru el poate mai însemnat decît ziua de naștere — totul l-a 
chemat să-și ascută sensibilitatea prin cunoaștere, șlefuind-o îndelung, cu qjutorul tovarășilor 
săi, printre ei. A fost o lungă bucată de vreme cînd n-a știut și deci n-a putut nici răspunde; 
apoi altă etapă, de tranziție, cînd deși a știut nu s-a încumetat încă să răspundă; și alta, în 
sfîrșit, cînd s-a ridicat hotărît în picioare, pențru că — nu-i așa? — cine știe, răspunde...

Evoluția lui, redusă aici la schema cea mai grosolană, are de fapt atîtea meandre și mo
mente de suspensie, atîtea elanuri, și oboseli, și reveniri maturizate, incit furnizează infinit ma^ 
terial senzațional și omenesc scriitorilor care l-au descoperit,— și mai ales îi așteaptă pe cei care 
nu l-an descoperit încă. Dar îl vor descoperi, cu siguranță, intr-un alt exemplar, cel puțin la fel 
de elocvent. Pentru că, dacă ne gîndim bine, cu procesul cunoașterii deodată se întâmplă 
ceea ce se întîmplă și cu Bistrița,
pe a cărei vale timpul revine mereu 
să caute obișnuitele zgomote ale șantierului de la Bicaz, 
dar nu le mai găsește acolo,
nu mai află decît liniștea majestoasă a barajului alb și, 
după ce face un popas pe coronamentul barajului, 
timpul își desface aripile pe Valea Bistriței în jos, 
dar în aval de Bicaz reîntâlnește brusc vuietul Șantierului, de astă dată la Vaduri, 
unde a lost adus de la Pîngărați, și e dus mai departe, în aval de Piatra Neamț, 
apoi în aval de Roznov I și de Roznov II,
și mai jos, mai departe, mereu mai depar te, în aval de Costișa, pînă la Bacău I și 
II, prin constelația a 12 hidrocentrale 
timpul descoperă vuietul genezei, vuietul 
ce s-a apropiat, a venit, a crescut, a zguduit munții și apoi 
treptat, treptat, 
s-a îndepărtat lin, ca să rămînă în urmă numai ceea ce trebuia i 
un Iac adînc și limpede, 
sursa unei forțe imense, 
rotind necontenit paletele turbinelor și ale gîndirii.
Lumină,

ȚARA FRUMOSULUI

frumosului

ION DAVIDEANU

Pentru alimentarea cu apă a orașului și a Combinatului Siderurgic Hunedoara, pe rial CernaJa Teliuc a/ost#conskuii uh baraj In formil de arc cu o 
înălțime de 48 m care va forma un lac de acumulare cu un volum de 43 milioane metri cubi de apă.

• polo; AGdRPRBS

Cine l-ar putea refuza și ostenitului Cronos anumite lo
curi îndrăgite mai mult decît altele, unghere unde cîte o 
dată să dormiteze binișor la soare și, in murmur de legende, 
să poată uita de sine ?

Un astfel de loc, trebuie să fie negreșit bățrîna Cetate a 
Sucevei. Slava străvechilor ruine deasupra înălțimii domoa- 
le făgăduiește izolare, liniște, uitare. Aici s-a încolăcit tim
pul. Ssst, tăcere I

Dar uite că în această primăvară, din sihăstria lui îl 
smulg niscai voci tinere, dornice de glume și cîntec. Puțin 
le pasă celor 1 500 băieți și fete de la Combinatul de celulo
ză, de la Combinatul de industrializare a lemnului că însuși 
timpul moțăie undeva pe aici, neștiut de nimeni. Ei aw venit 
pînă în preajma cetății să făurească un cadru, nou măreției 
seculare. Rădăcinile arborilor de pe vremea lui Ștefan cel 
Mare s-au prefăcut de mult în pămînt. Dar în acest pămînt 
vor înfige rădăcini pinii, plopii, stejarii roșii și molizii plan
tați acum, în această primăvară. Iar ruinele cetății se vor 
oglindi curînd într-un lac nou, încă fără istorie. Prefacerile 
acestea, înfrumusețările acestea le fac tinerii veacului nos
tru, veacul cu cea mai durabilă urmă în istorie, pentru me-

, ritul de a fi adus dezrobirea- celor ce muncesc. 
Timpul n-ar putea dormita nicăieri, fie și numai din pri

cina frumoasei obișnuințe duminicale a celor tineri: să stâr
pească buruiana, șă^ curețe paragina, să înfrumusețeze pretu
tindeni pămîntul țării cu noi forme, culori și miresme de
sfătătoare. Natura corectată astfel cere parafa timpului sub 
iscălitura autorilor. Căci timpul va urmări, prin generații, dialectica dezvoltării 
pămîntul patriei.

Terenurile desvelite care îmbracă haina viitoarei păduri; șoselele nesfîvștie între cande
labrele plopilor svelți ; costișele mohorîte în care omul taie trepte și așterne splendoarea albă a 
livezii înflorite*; bălăriile smulse, molozul îndepărtat, pămîntul curățat, greblat, semănat cu ga
zon, pie făcut în teren de sport, în parc de odihnă, în solar; ce amintesc timpului asemenea ac
țiuni curente ale muncii noastre patriotice din cea de a 20-a primăvară ?

Amintesc tot primăvara numărul unu, da, iarăși, amintesc ajunul primului 1 Mai liber. 
Lozincile erau lapidare, fierbinți, metaforice și lotuși directe ca niște lovituri: „Să curățăm 
străzile de gunoaie și țara de fasciști !u " „Să în lăturăm buruienile din calea României demo
crate !" Asupra urîtului, sub orice aparență, ofensiva era deschisă pe loc, necruțător, cu întreg 
arsenalul luptei.

Au venit pe rînd primăverile. Cu uritul nu ne-am împăcat niciodată. Am învățat să-l în- 
frîngem. Lupta maselor populare conduse de comuniști a izgonit urîtul din sfera relațiilor so
ciale, de acolo unde avea cea mai hidoasă înfățișare și cele mai ticăloase urmări — exploatarea 
omului de către om. Intr-o îiicleștare istorică a fost răpus pentru totdeauna urîtul vieții trăită 
in huzur, fără muncă. Și, paralel s-a început, s-a dat, continuă încă să se dea lupta împotriva urî- 
tului în concepții, în atitudini, în etică, în estetică.

Frumosul, în șocialism, a crescut cu virtuțile feților frumoși din eposul popular, ca ei de 
repede și tot ca ei — cu neputință de doborît. Frumosul cucerește zonă cu zonă, toată viața 
neutră: de luni dimineața pînă duminică noaptea, de pe Vîrful Omul pînă la altitudinea zero 
a mării, de la rațiunea de a fi a săpătorului ele fundație pînă la rațiunea de a fi a operatorului 
pus la tabloul de comandă din inima gigantului edificiu finit. Frumosul și-a dobîndit dreptul la 
durată, timpul îl ia sub protecția sa, cei ce muncesc îl privesc ca pe etalonul creației lor, patria 
„ocialiștă l-a legiferat — vai de cine ar ridica niîua asupră-i!

Cine^ ne privește din afară, urmarindu-ne cu ochi obiectivi munca și traiul, nu poate să nu 
recunoască armonia dialogului dintre patria noastră socialistă și timp. Admirația călătorului 
străin trebuie să se fileze, vrînd nevrînd, în țimpiil nostru, căci mai tot qe-i stârnește interesul, 
respectul sau entuziasmul se dovedește a fi fost făurit între primul 1 Mai liber și cel de-al 
20-lea, Nici chiar solii artei și solii șporlului noștru, prestigioșii deținători ai laurilor diferitelor 
concursuri și competiții internaționale, nici ei nu au apărut pe loc spectaculos gol. Ei au deprins 
primele bătăi de aripi în mijlocul unei imense mase de talente chemate să se realizeze și — lu
crul cel mai însemnat — avînd la dispoziție tot ce e necesar zborurilor la mari înălțimi.

Timpul semnează împreună cu patria noastră propunerile constructive aduse la toate orga
nismele internaționale. Timpul confirmă dreptul și viabilitatea măsurilor propuse de împuterni- 
iții noștri pentru salvgardarea păcii, pentru întărirea prieteniei între popoare. împreună cu 

toți cei dornici de înțelegere, timpul ne dă dreptate în problema fundamentală a acestui veac, 
încă, în toate ipostazele — cu neputință de epuizat aici sau în altă parte, acum sau altădată 

- timpul și patria noastră înaintează înf același sens.
ca doi prieteni uniți prin aceeași credință 
sau ca două rachete cuplate Ia același creier electronic 
și pe care nimeni nu le poate întoarce din drum, 
și asta pentru că, încă de mult, 
din anii bătăliilor pentru cucerirea puterii, 
și mai dinainte, 
de la primul 1 Mai în libertate, 
și încă mal dinainte, din anii ilegalității, 
cîrmaciul patriei noastre, — partidul clasei muncitoare — 
studiind științific direcția ireversibilă a timpului 
a trasat propriul nostru făgaș în aceeași direcție, 
printre mii de furtuni, 
prin mii de jertfe, 
din înnoire în înnoire, 
spre definitiva biruință a muncii,



VASILE RAINAI — ofelar

Măsura demnității
de TiTUS POPOVICIălătorind pe întinderile plane

tei, ochiul înregistrează laconi 
detaliile, uneori dinainte cuno-- 
scute din cărți și imagini, al
teori izbind inedit și explosiv 
retina uimită : ruinele nobile 
ale unor cetăți trufașe, agăța

te de înălțimi ca niște gigantici vulturi de 
piatră ; poduri săgetînd zvelte peste a- 
dîncuri spumegînde; orașe tentaculare, 
mari stupuri de oțel și beton vuind de 
freamătul vieții moderne : statui odihnin- 
du se în pacea muzeelor, frumusețe ascun
să în piatra și smulsă pietrii, sfidînd impa
sibile trecerea timpului; palate de marmu
ră pe fațadele cărora materia s-a supus 
mîinii omenești, devenind vie, floare sau 
frunză; cîmpuri rectangulare ca niște 
imense table de șah ; corăbii de oțel în
fruntând „întinsele și necuprinsele dru
muri de nori“ ; deșerturi unde nu demult 
singurii stăpîni erau vîntul și nisipul, de
venite grădini ; panglici de asfalt care 
desființează distanțele.

Deosebite de la meridian la meridian, a- 
dăugîndu-li-se tot ceea ce pămîntul, soare
le, lumina sau brumele au învățat pe oa
meni, toate aceste „detalii" : orașe și vase, 
statui și cîmpuri fertile smulse naturii, 
tablouri și mașini, sînt legate prin ceva 
comun, prin ceva egal, prin ceva ascuns 
ochiului dispus să primească, încîntat, nu
mai rezultatul final.

Din truda obscură și chinuitoare a sute 
de generații de anonimi trudind pentru o 
problematică bucată de pîine, pentru un 
mizerabil loc de odihnă (în schimb li se 
oferea generos un parc de odihnă numit 
„paradis") s au ridicat orașe și statui, s-au 
construit corăbii care au descoperit noi 
orizonturi, tot ceea ce constituie tezaurul 
comun și mîndria umanității. Lor care 
erau totul, nu li s-a cuvenit niciodată ni
mic ; uneori cî-nd trebuiau să-și verse sîn-

gele pentru interese străine li se spunea în 
fraze sforăitoare și colorate c,a niște baloa
ne de săpun că trebuie apărate cuceririle 
civilizației, rodul muncii lor și erau trimiși 
să omoare oameni ale căror rhîini aveau 
aceleași bătături și aceeași pricepere și 
ale căror vieți erau atît de asemănătoare.

Dar istoria e implacabilă și există un a- 
devăr al ei, spre care mintea omenească 
s-a apropiat prin muncă, sursă de aseme
nea a înțelegerii lumii, mijlocul de-a înlă
tura și de-a lumina tainele ei cele mai în
căpățînate : adevărul jacesta a răsunat pu
ternic și definitiv în cuvintele pe care das
călii lumii muncitoare le-au adresat celor 
care n-aveau de pierdut decît lanțurile, a- 
vînd o lume de cîștigat: „Proletari din 
toate țările, uniți-va“ ! Forța capabilă să 
mute munții din loc, să schimbe fața lumii 
a căpătat conștiință de sine și de-atunci 
s-au dovedit neputincioase încercările de-a 
o zăgăzui, aparatele de represiune de care 
dispun din belșug clasele dominante : ar
mată, minciună, jalnice teorii — „filozo
fia" deșertăciunii, dezbinare, teroare, lin
gușire. Așa cum nimeni n-a izbutit vreoda
tă să oprească, măcar pentru o secundă, ro
tirea Pămîntului și succesiunea anotimpu
rilor, nimeni nu va izbuti să stăvilească 
mersul înainte al omenirii muncitoare, al 
celor care, înțelegînd lumea, vor s-o schim
be, să clădească o societate a muncii și a 
demnității umane.

Toate miturile întreținute cu grijă și pri
cepere timp de veacuri s-au prăbușit sau 
sînt pe cale să se prăbușească : ceea ce pă
rea „rînduit odată pentru totdeauna", îm
părțirea lumii în stăpîni și robi, exploata
rea omului de către om a devenit imorală 
în conștiința umanității contemporane, din 
momentul în care Marx a dezghiocat me
canismul ascuns al însușirii muncii, al fur
tului muncii omenești și sentimentul aces
ta e atît de puternic, atît de ireversibil, în- 
cît înșiși exploatatorii încearcă să-l cocolo
șească, ei înșiși au conștiința acestei imora

lii tuturor bunurilor materiale culturale 
și-au luat destinul în propriile lor mîini; 
Aceasta este cea mai puternică, cea mai vie 
și cea mai dinamică realitate a secolului 
XX. în fața succeselor Romîniei noi, socia
liste, se aude din ce în ce mai des, uimit, 
sau iritat, cuvîntul „miracol".

Romînia, țară odinioară „eminamente a- 
gricolă" a devenit producătoare de mașini, 
dezvoltă cu succes o industrie la nivelul 
tehnicii mondiale. Miracol !

Romînia, „țară eminamente agricolă" (cu 
moșieri care cunoșteau mult mai bine ver
dele postavului de la ruleta din Monte 
Carlo decît verdele cîmpului, cu țărani a 
căror viață se scurgea fără nici un orizont, 
din moș în tată și din tată-n fiu) organi
zează o agricultură modernă, științifică, 
ale cărei roade se arată pe pe acum, are 
astăzi una dintre cele mai întinse și com
plexe rețele de învățămînt, oameni de 
știință și cultură ale căror realizări se im
pun lumii întregi. Miracol !

Putem să-i spunem oricum, chiar și „mi
racol" : nu cuvîntul are importanță. Noi 
știm, fiecare din noi știe, ce semnifică cu 
adevărat acest cuvînt: forța imensă a 
muncii descătușate, uriașul avînt care a 
cuprins un întreg popor, din momentul în 
care sub conducerea partidului său și-a 
luat soarta în propriile mîini, aruncînd în 
lada cu gunoi a istoriei - pe. toți cei care se 
împotriveau mersului său înainte.

Explicația „miracolului" ? Conștiința vie 
a unui întreg popor că muncește pentru el, 
pentru viitorul lui, că efortul fiecăruia se 
varsă ca un șuvoi în fluviul măreț al efor
tului general.

Munca, timp de veacuri apăsînd nemilos 
asupra condiției umane, a dbvenit în socia
lism prilej de mîndrie al fiecăruia, prilej 
de lărgire necontenită a orizontului perso
nal, izvor de înalte și complexe satisfacții, 
măsura unică a demnității, din care se 
hrănește și crește, trecînd peste toate gra
nițele și barierele, sentimentul solidarității 
umane, muncitorești.

Cei care trec astăzi prin fața tribunelor 
mîndrindu-se cu realizările lor, străbat cu 
zborul minții drumul parcurs, în același

Pe marile trasee 
ale întrecerii socialiste

lități cînd vorbesc de „ștergerea deosebiri
lor între clase", de „participarea muncitori
lor la beneficii", de „egalizare". Stranie și 
ridicolă egalizare între miliardar și șomer, 
între latifundiar și semiiobagui prezent pe 
atâtea cîmpuri ale lumii !

Pe multe meridiane ale globului făurito-

timp, stăpîniți de nemulțumirea creatoare 
a omului care știe că fiecare realizare obli
gă, poartă în ea șămînța unor viitoare rea
lizări.

în această zi de primăvară, conștiința 
înfrățirii celor ce muncesc pregătește pri
măvara omenirii.

SALUT, OAMENI AI REȘIȚEI!

■
 nul acesta Reșița

a produs in pri
mul trimestru pes
te planul stabilit 
3 500 tone fontă, 
mai mult de 5100 
tone de oțel, mai 

mulfi de 4 100 tone laminate, a 
trimis.,economiei țării motoare 
și boghiuri pentru locomotive
le «Diesel electrice, turbine hi
draulice și cu aburi pentru 
centrale, electrice, utilaje pen
tru industriile chimică și si
derurgică, mașini și agregate.

Am părăsit cu cîteva zile »n 
urmei Rețița — orașul se pre- 
gătea 'de sărbătoare — dar sîn- 
tem cu toate astea, alături de 
oamenii Reșiței, în dimineața 
intîiului mai. Pe cîțiva dintre 
cei care au înscris nume mai 
strălucitoare în cartea de aur 
a întrecerii socialiste i-am cu
noscut mai bine și încercăm a- 
cum să ne aducem aminte 
munca, faptele lor.

Reținem, de pildă, chipul tl- 
năruiui {h'giner jurnalist Doru 
Zu.gravu.-I.a 23 de ani e ingi
ner de schimb la furnale. La 
o asemenea vîrstă a avut to
tuși timp să-și clădească o 
punte iseltlii între teorie și 
practită.

, Era în schimbul lui de după- 
amiază.și. o deșarjare cu debit 
mare; dat&rată scurtării dopu
lui refractar din știh, a pus in 
mișcare pentru un sfert de oră 
întreaga energie a tuturor 
jurnaliștilor aflați în schimb. 
Viteza ^„spontaneitatea cu ca
re a intervenit stabilind ope
rațiile care-trebuiau atunci fă
cute erauțale:unui om cu o de
plină cunoaștere a muncii 
practice'lafurnal.

Apoi’ ațîîiebput, pentru el, să 
lege fendrfâKul petrecut de în- 
tregurrriers al furnalului. O 
făcea în clipele in care încă 
nu l.,se zvîntaseră pe frunte 
broboanele de sudoare ale în
cordării prin care trecuse. A- 
vea nevoie pentru el de toate 
aceste relații și o făcea pen
tru că îl -interesa în chip vă
dit fiecare picătură.de fontă 
pe care 0 produc furnalele în

schimbul pe care-l conduce el.
Ca inginer foarte tinăr a a- 

vut serios de învățat aici și 
încă și mai mult trebuie să în
vețe. In același timp a răs
puns necesității de a sprijini 
ridicarea calificării tuturor 
jurnaliștilor. Conduce și predă 
lecții la cursurile de ridicare a 
calificării. A doua zi diminea
ța, deși nu era în schimb, a 
venit să-și pună la punct o 
expunere pe care trebuia s-o 
susțină la lectoratul maiștrilor 
pe tema : „Procesele fizico-chi- 
mice în furnal".

Așa cum e, inginerul Zu- 
gravu are în combinat mulți, 
foarte mulți oameni care-i sea
mănă. Unul dintre ei lucrează 
doar la citeva sute de metri, 
pe platforma oțelăriei Martin. 
11 cheamă Vasile Rainai, are 
numai 20 de ani și-i prim to- 
pitor la cuptorul 2, cuptorul 
fruntaș al oțelăriei.

Rainai, la 20 de ani, dincolo 
de surîsul de adolescent, își 
are întipărită pe chip cuta în- 
trebării permanente pe care 
și-o pun oțelarii: „Cum pot să 
producă cuptoarele mai mult 
oțel ?" Răspunsul e dat prin 
jelui -în care muncește : cup
torul lor a realizat aproxima
tiv jumătate din oțelul dat 
peste plan de întreaga secție. 
Și prețul de cost e mai scăzut, 
și pierderile sînt mai mici. 
Cum ? Rainai a învățat din 
carte și de la oțelarii cu mai 
multă experiență. Acum, la 
cuptorul lor se fac cele mai 
bune și mai rapide reparații la 
cald, se elaborează cele mai 
scurte șarje.

Oțelul ajungînd în caja la- 
minoarelor duce în structura 
lui și elementele care-l asea
mănă pe Rainai altor tineri ai 
Reșiței — de pildă, prim-lami- 
noristului Petre Ardeleana. 
Ascensiunea lui în stăpînirea 
meseriei a fost, ca și la Rai- 
nai, foarte rapidă. La 18 ani 
— laminator doi. E perioada 
acumulării; e numai ochi ?î 
urechi la explicațiile maiștri
lor, ale așilor în meserie. Nu 
se mulțumește cu atît: st fl-

TÂNĂR
CONSTRUCTOR

/. Sentiment de bărbat
Am depus toate armele închipuirii.
Parcă mi-am schimbat și sîngele. în sfîrșit,
De mustața mea de-abia conturată
A început să țină seama pămîntul și o fată.
De cînd eram în așteptarea
Acestui sentiment de bărbat ’
Vînturile mai știu de cîte porți 
Tremurind m-am rezemat.

Visătorii din mine sînt pe șantiere acum,
Atît de necunoscuți, alții mereu.
Arborii cînd mă văd își pleacă steagurile,
Pămîntul ține linia drumului meu.

II. Cînd mă vei căuta prin țară
Cînd îmi scriam numele cu briceagul, mă compătimeau 
Stâlpii porții și stâlpii de la case.
Mai aud și-acum cum mă strigă
Satul cu glasul fetelor frumoase.

Prea mă pierdeam lipindu-mi urechea de șine
Și zarea nimic nu vroia să-mi spună
Și neliniștea mea se străvedea
Fulger de oțel pînă la lună.
Cîte-o bătaie-a inimii am pregătit
Pentru toate cele patru puncte cardinale,
Pentru anii ce nu i-am împlinit și mă strigă
Ce aur le voi da în înfățișări ;
Aud un zvon de lucruri noi,
Și mă grăbesc să le ies in întîmpinare.
Ne vom împrieteni în curînd
Zi de zi c-o nouă asemănare.
Sînt curios pentru noua vîrstă, 
înduioșat de cea care-a plecat. 
Poate la despărțire ar fi trebuit
Să-i mai înalț măcar odată
Din inima mea, un zmeu ciudat,
Vînturile toate din văzduh să-1 bată.
Pentru tine, mamă, am lăsat hainele prea strimte acasă
Și citeva neliniști culcate pe pernă,
Și un vișin sădit lingă fereastră
In locui meu, primăvara, să-ți zîmbească.
Iar cînd mă vei căuta prin țară,
La fiecare casă nouă oprește-te puțin :
Din geamurile albe o să-ți răspundă chipul meu
Luminat de soare și puțin de vin.
Și ne vom întîlni mereu, chiar dacă
Vor fi uitat degetele dumitale
De părul mi s-a asprit sau nu ;
Fiecare zid are o cheie din surîsul meu, 
S-a încărcat din viața mea cu o-ntîmplare. 
Și-am să-ți ies în întîmpinare cu numele, 
Cu fotografia din vreun ziar proaspăt apărut;
Dar în fiecare gară e un tren pentru mine 
Și uneori trebuie să te mulțumești cu atît.

III. Zile de dragoste
Am mers drum lung pînă la dragoste
Și, iată-mă, — sînt altul acum.
Chipurile mele de adolescent
Le-a surprins maturitatea pe drum.
Iubito, dacă ți-aș desena chipul
Ar ieși inima mea vibrînd.
Am mers drum de vară pînă la tine
Să te așez definitiv în gînd.

★
Mai mi-a căzut un nasture Ia cămașă
Și mi-1 coși cu-atîta dragoste, de parc-ar fl o stea.
Unde este ciudatul orizont
Care pîn-acum nc despărțea?

IV. Bilanț
La douăzeci de ani nu-mi este vlrsta
Suavă de evenimente și de lucruri ;
Cînd își deșiră coloana, sunete inedite
Iscă din toate urmele pe care le-a lăsat, 
Ingenunchieri de văzduh și clipite.

E o nerăbdare stăpinită de ninsoare 
De pietrele ce le-am colorat cu energie. 
Meridianul alb lăsat în urmă 
l‘e care mergi acum ca pe un pod
E cimentat cu stele rupte
Din ochii mei, din brațul meu, din trupul fot,

Orașu-ntreg își are începută
Mișcarea din mișcarea mea. Amiază
Din zile de visări, să nu te doară 
Că vîntul nu pentru mine te sculptează.

V. Spre noi șantiere
Un cort așezat în cîmp ne vestește prezența
Și arborii desfac din crengi schele pentru noî.
Trebuie să-ndeplinim mai mult decit in legenda
Cu Amfion, care construia cînlind : 
Alchimiști — să învățăm casele arta 
De-a face fericiți pe cei ce le locuiesc.

De pe-atîtea șantiere ne vor veni scrisori 
Și pe unde-am fost noi vor găsi statui 
Și arbori tineri — crescînd din schele.
Vă predăm cheile proaspete. Noi locatari, 
Invățați să descuiați visuri cu ele.

GHEORGHE IZBĂȘESCU

ONISIE C1NDA *- itrungat CSOKB IOS1P. — Inginer . \ MIHAI FRENȚU — sudor. PETRE ARDELEANU — lamtnorlst

pucă serios de învățătură. își 
petrece serile în tovărășia căr
ților tehnice. Frecventează 
mai mulți ani la rînd fără nici 
o absență cursurile de ridica
re a calificării. Și efectul: la 
25 de ani prim-laminator.

O parte din oțelul pe care-l 
produce Reșița se supune a- 
cum comenzilor lui. Și comen
zile acestea sînt în așa fel date 
îneît în primul trimest j, e- 
chipa lor s-a situat în fruntea 
întrecerii, a laminat peste 70 
la sută din profile la toleran
țe restrînse.

în secția mecanică mijlocie 
și ușoară a U.C.M.R. — ni s-a 
spus despre Onisie Cînda:

— E strungarul nostru cel 
mai bun. Lui îi dăm să exe
cute toate piesele de mare 
precizie.

Pe o tăbliță indicatoare, 
prinsă la strung, citim: „La a- 
ceastă mașină se lucrează de 
2 ani fără rebut*,

Tuturor trăsăturilor care-i 
unesc pe cei despre care am 
vorbit pînă acum li se pot a- 
dăuga și. cele ale inginerului 
losif C.soke din secția ansam- 
ble sudate a Uzinei Construc
toare de Mașini. A fost mai 
întâi muncitor, seralist la li
ceu, apoi student la Timișoara 
și s-a întors în uzină să-și 
pună în valoare idei, forțe ca
re au trăit în el demult și s-au 
amplificat acum odată cu în
treaga lui creștere.

, De numele lui se leagă a- 
plicarea sudurii în baia de 
zgură prin care se realizează 
sudura automată a unor sec
țiuni de pînă la 350 de mm. 
Cîteva luni de muncă și stu
diu i-au trebuit pînă’. cînd su
dura în baia de zgură, care re
duce de 6 ori timpul de exe
cuție a sudurii pieselor să de
vină o operație obișnuită. Vi
sează o perfecționare a mași
nii, MVom realiza ipune el

— un dispozitiv care să per
mită sudarea unor secțiuni 
mai mari. Neapărat !“

Tot de numele lui se leagă 
realizarea pentru prima dată 
în uzină și în țară a sudurii în 
flux a cuprului' pe cupru, su
darea. aluminiului cu siliciu, 
sudarea în mediu de bioxid de 
carbon, metalizarea și alte pro
cedee speciale de sudură. Asta 
înțr-un singur an.

Acum inginerul colaborează 
strîns cu baza de cercetări din 
Timișoara a Academiei R.P.R. 
Din această colaborare trebuie 
să rezulte multe alte rezolvări 
în probleme tehnice dificile.

Ca la toți cei despre care 
am vorbit pînă acum, aliații 
lui principali sînt tehnica, ști
ința, pasiunea, fără de care 
n-ar fi izbutit mare lucru și 
n-ar fi avut forța necesară 
pentru zilele și nopțile de 
căutări și studiu. într-un cu
vin! —< oameni ităptniți ds

neastâmpărul creației. Unul 
dintre'ei este și Mihai Frențu. 
El ne-a întâmpinat din capul 
locului cu „noi am perfecțio
nat", „noi am modificat", cu 
toate că, așa cum aflasem de 
la cabinetul tehnic al uzinei, el 
siregur este autorul mai mul
tor inovații.

— Atunci cînd îl vedem că 
face calcule, că umblă prin 
cărți, că ne întreabă ba una, 
ba alta știm sigur că Frențu 
pune la punct o nouă inovație 
— povestește tehnologul sec
ției.

Cel despre care vă vom 
vorbi în încheierea acestor 
rînduri se întâlnește cu toți 
ceilalți pe aceleași coordonate 
ale muncii lor în producție. E 
un maistru bun. Cuptoarele 
Martin, în schimbul în care 
lucrează el, realizează indi
cii ceruți. Dar noi vrem să vi-l 
prezentăm așa cum muncește 
el co secretar al comitetului

U.T.M. din oțelărle,. ca pe unul 
dintre tinerii care.știu să im
prime ' activității organizației 
U.T.M. direcții precise în cele 
mai importante probleme ale 
muncii și vieții tinerilor.

Pe Dănilă Pîrvu îl intere
sează . totul despre munca și 
despre viața tinerilor oțelari: 
care sînt pasionații tehnicii, 
care dintre ei au . de învățat 
mai mult și ce anume, cine 
scrie versuri, cine mai trebuie 
învățat cum să se poarte etc. 
etc.

Dacă la unul din cuptoarele 
Martin a fost o situație mai 
dificilă, aceasta era și o pro
blemă a organizației U.T.M. Pe 
linie de producție și în orga
nizația U.T.M. măsurile, discu
țiile, rezolvările au mers mînă 
în mînă. Ședințe scurte și o- 
perative pentru intervenții în 
situații de producție care ce
reau ajutorul tinerilor, ca și 
acțiuni de durată : colective de 
studiu, concursuri MCine știe

meserie, cîștigă', cursurile de 
ridicare a calificării, concursul 
„Iubiți cartea", crearea unui 
cerc literar, iată doar citeva 
din lucrurile înscrise zilnic în 
agenda secretarului Pîrvu.

în. dimineața aceasta de 1 
Mai, ne închipuim în coloana 
oamenilor muncii din Reșița 
pasul ferm al acestor tineri 
care deși în multe privințe sînt 
diferiți, sînt impresionant de 
asemănători în citeva 'tră
sături esențiale, în acele cali
tăți pe care le cere munca în
cordată a colectivului Reșiței 
pentru cele mai bune realizări 
în întrecerea socialistă.

Alături de întreaga țară, Re
șița sărbătorește astăzi și ase
menea oameni.

MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU 

VASILE DINULESCU
Fotografiile: 

ORESTE PLECAN 
și M. CARANFIL
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ȘANTIERELE

NOAPTEA

NERĂBDARE
Arc de triumf. In rada portului Constanta

Fotografia de AL. PUIU FLOKESCU („Casa Scînteii")

Prin muncă patriotică

Noaptea închide munții în întunerio 
ca-n niște armături de beton, infinite ; 
stelele cad, picături din izvoarele 
muntelui — Cosmos 
și se fac stalactite...

Drumurile poartă spre șantiere, în noapte» 
basculante masive
și amintiri.
Copacii pe margini n-au virste
și nici Argeșul 
și nici oamenii: 
sînt cu toții la vîrsta întîiei iubiri.»

Dacă știi să asculți 
auzi cum se caută 
în adine galeriile 
și cum se apropie 
și cum se cheamă la locu-ntîlnirii lor.
Dacă știi să privești, 
dacă știi să simți — 
inima ta devine inima constructorilor -?• 
— simbol de curaj —
Doar să vrei, 
pentru tine 
se vor ridica pînă la secera lunii 
brațele macaralelor de la baraj..!

NICOLAE COCHINESCU

De ziua
tineretului

Iată cum trece Dunărea și lasă
Cenușă albă printre sălcii, iată.
In seara asta nu-i nici o mireasă
Ca să-și deseînte sinii în nisip.
Și nu-i în seara asta nici o fată 
Ca să-mprumute undei dor și chip.
Și apa intră-n bărci și-adoarme-n ele
Și orele sînt umede și grele.
In sat se fierbe pescăreasca ciorbă.
Iată cum curge Dunărea și lasă
Cenușă albă printre sălcii, iată.
De ieri pescarii- s-au întors acasă,
Dar apele-i adulmecă și cată.

PRINTRE PESCARI
De cîteva săptămini trăim 
Intr-o așezare de vechi pescari.
Nervii se sparg în vîntul îngroșat
De ploi sărate și tari.

Am deprins drumul între două uși, 
Dar mai ales drumul pînă la mal 
Unde Dunărea-și zbate, seară de seară, 
Recolta orbitoare, de metal.

Nevestele-și așteaptă bărbații; noi — 
Un vas întirziat în vreun port 
Unde se numără scrisorile 
Cu litere albastre și moi.

Se face zi și noapte șl iar zi,
Copiii pescarilor încep să ne iubească 
Și murmurăm împreună porturile albe 
Vîslindu-șl țărmurile pe hîrtli.

Vîntnl ne sărează ochii uneori 
Cu chipul umed în vreun port rămas 
Și așteptăm să vină primul vas 
Cu stoluri orbitoare, de scrisori.

GH. DAVIDOV

(Urmare din pag. I)

tale și animale, pentru făuri
rea belșugului. Nu mai pre
jos sînt cei a căror principală 
muncă este învățătura. Prin- 
tr-o pregătire multilaterală și 
temeinică, punînd la baza ac
tivității lor studiul individual, 
profund, continuu, unind teo
ria cu practica, tinerii din 
școli și facultăți obțin rezul
tate mereu mai bune la învă
țătură, fac pași mereu mai în
semnați spre dobîndirea înal
tei calificări pe care patria o 
cere muncitorilor și specialiș
tilor, se pregătesc să intre cu, 
fruntea sus în viață.

La înfrumusețarea orașelor 
și satelor noastre, tineretul 
participă din toată inima, 
bucuros să vadă cum, în ur
ma muncii sale, răsar podoa
bele ce vor îneînta nu numai 
ochii contemporanilor, ci și 
generațiile viitoare. Dacă am 
exprima cu ajutorul cifrelor 
entuziasmul cu care tinerii se 
străduiesc să adauge mereu 
noi frumuseți țării, să contri
buie la dezvoltarea economiei, 
ar trebui să începem înscriind 
în bilanțul realizărilor din 
1963 cele 260 000 tone de me
tale vechi strînse și trimise 
oțelăriilor, să continuăm cu 
cele 5 700 de hectare împădu
rite, cu alte 24 000 de hectare 
redate agriculturii de pe care 
anul acesta se va strînge pri
ma receltă- Să adăugăm sutele 
de kilometri de șosea străjuiți 
de arbori proaspăt plantați, 
noi parcuri și terenuri sporti
ve amenajate. Toate acestea 
vorbesc convingător despre 

hărnicia noii generații de oa
meni ai muncii educați de 
partid.

Partidul.a sădit și a cultivat 
la tînăra generație înalte tră
sături morale ; eie se pot les
ne citi în întregul comporta
ment al tineretului, în mun
că și viață. înțelegînd și pre
țuind așa cum se cuvine în
drumarea atentă, plină de 
grijă de care se bucură din 
partea comuniștilor, tinerii îi 
înconjoară cu devotament și 
dragoste pe cei mai buni fii 
ai popasului, urmează cu în
credere -și hotărîre politica 
partidului, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tinerii, se afirmă tot mai 
mult ca oameni de nădejde, 
dovedindu-și prin fapte atașa
mentul la nobila cauză a so
cialismului. Aceasta se dato- 
rește și muncii atente perse
verente, desfășurată zi de zi 
de organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi, sate, școli și 
facultăți, antrenării tineretu
lui, prin organizațiile U.T.M., 
la sarcinile de producție ce 
revin colectivelor respective, 
educării dragostei de muncă și 
învățătură. Dornici să fie la 
înălțimea vremurilor pe care 
le trăiesc, tinerii se formează 
ca oameni înaintați, cu un pro
fil morgi luminos, cu concep
ții comuniste despre muncă, 
viață, societate, își însușesc 
temeinic învățătura marxist- 
leninistă, politica partidului, 
luptă pentru înfăptuirea ei.

Pentru sărbătorirea tradi
ționalei „Zile a tineretului” în 
întreaga țară s-au făcut pregă

tiri care asigură buna desfă
șurare a manifestărilor. în 
toate orașele, pe stadioane, în 
parcuri, case de cultură, clu
buri vor avea loc serbări 
cultural-sportive ale tineretu
lui la care își voi' da concursul 
cele mai bune formații arti
stice de amatori și formații 
profesioniste. Vor fi de aseme
nea organizate excursii, dru
meții, serbări cîmpenești, iar 
seara va vedea feeria balurilor 
și carnavalurilor tineretului. 
La căminele culturale din sa
tele țării se vor desfășura la 
2 Mai manifestări cultural-e
ducative. In unitățile de pio
nieri vor fi organizate serbări 
pionierești, activități cultural- 
artistice și sportive, excursii 
și drumeții.

Prag înalt, de pe care pot fi 
cercetate atît înfăptuirile ul
timului an, cîț și perspectivele 
unui an nou, „Ziua tineretu
lui", așteptată cu bucurie, săr
bătorită cu voioșia vîrstei ma
rilor elanuri este, în același 
timp, prilejul unui examen : 
privirile întregului popor sînt 
ațintite asupra tinerei genera
ții. De „Ziua tineretului* ne a- 
firmăm hotărîrea adînc sădită 
în inimile noastre de a nu 
precupeți nici un efort în 
lupta pentru înfăptuirea poli
ticii partidului — conștiința 
poporului nostru — de a 
întîmpina cu realizări deose
bite în muncă, în învățătură, 
în întreaga activitate, glorioa
sa aniversare din acest an — 
împlinirea a două decenii de 
la Eliberarea patriei.

© BACĂU (de. la corespon
dentul nostru). — Zeci de mii 
de țineri din regiunea Bacău 
întîmpina zilele de 1 și 2 Mai 
cu entuziaste acțiuni de mun
că patriotică. în ultima săptă- 
mînă, au fost amenajate a- 
proape 40 de baze sportive la 
Onești, Bacău, Piatra Neamț, 
Tg. Ocna. în aceeași perioadă 
au continuat acțiunile de în
frumusețare a orașelor și sa
telor prin amenajarea de 
parcuri, spații verzi etc. Un 
nou parc a apărut în raionul 
Piatra Neamț iar altul în 
curtea Institutului pedagogic 
de 3 ani din Bacău. In regiu
ne, în raioanele Roman și Pia
tra Neamț s-au săpat peste 
5 000 metri de șanț pe margi
nea șoselelor și a drumurilor 
din sate.

Un alt obiectiv al muncii 
patriotice îl constituie în a- 
ceste zile împăduririle. Vre
mea bună din ultijna perioadă 
a favorizat Inițierea unor ac
țiuni de masă ale tinerilor 
pentru mărirea suprafețelor 
de păduri, una din marile bo
gății ale regiunii Bacău. în 
săptămîna care a trecut s-a 
plantat o suprafață de 90 ha 
de pădure din care cea mai 
mare parte în raioanele P. 
Neamț. Buhuși, Tg. Neamț și 
Adjud. La aceasta se adau
gă cele aproape 180 tone 
fier vechi colectat și expediat 
oțelăriilor, 30 ha redate agri
culturii în raioanele Tg. 
Neamț, Roman șl Adjud. Alte 
30 de ha din raionul Tg. 
Neamț au fost amenajate pen
tru irigare.

® TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — în ulti
ma săptămîna peste 19 000 de 
tineri din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară au parti
cipat la acțiunile de muncă 
patriotică organizate în cinstea 
zilelor de 1 și 2 Mai. Mari ac
țiuni au fost organizate în 
săptămîna trecută în raioanele 
Reghin, Tg. Mureș, Toplița și 
Luduș. între 20—26 aprilie, ti

nerii din regiune au curățat 
peste 4 800 ha pășuni, au adu
nat și predat 153 tone fier 
vechi, au împădurit 48 ha de 
teren forestier. Peste 1000 d'e 
tineri din Reghin au plecat 
duminică dimineața cu două 
trenuri forestiere în munții 
Gurghiului la împăduriri. Cu 
tot timpul răcoros, tinerii au 
plantat puieți pe o suprafață 
de peste 15 ha la Sirod, Fîncel, 
Secuieni și Zimț. în cursul 
săptămînii trecute, alte sute 
de tineri din Toplița, Gălău- 
țaș, Lunca Bradului au parti
cipat la această acțiune. în 
raionul Tg. Mureș tinerii au 
curățat, numai în cursul ulti
mei săptămîni aproape 2 000 
ha de pășuni.

Pînă în prezent, în primă
vara acestui an au fost cură
țate în întreaga regiune prin 
munca patriotică a tineretului, 
peste 12 000 ha de pășuni, au 
fost adunate și predate ICM 
957 tone de fier vechi și au 
fost împădurite 102 ha tere
nuri forestiere.

Primul
1 Mai 

in Romînia
Se împlinesc 75 de ani de 

cînd ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită pentru prima dată în 
Romînia.

La 14 iulie 1889, peste trei 
sute de delegați din numeroa
se țări, printre care trei dele
gați romîni — participanți la 
primul Congres al Internațio
nalei a II-a — au votat rezo
luția Istorică în care s-a 
hotărît „o mure manifestație a 
celor ce muncesc, în ziua de 1 
Mai, care să se desfășoare în 
toate țările și toate orașele în 
aceeași zi", cu care prilej să 
fie exprimată hotărîrea de 
luptă pentru revendicările și 
drepturile muncitorimii. Era 
astfel subliniat caracterul pro
fund internaționalist al solida
rității celor ce muncesc în în
treaga lume.

în Romînia, masele munci
toare au îmbrățișat cu entu
ziasm mesajul internaționalist 
adus de către delegația ro- 
mînă participantă la congres. 
Cluburile și cercurile munci
torești, dovedind deplina ade
ziune la hotărîrea luată, au 
trecut la organizarea sărbăto
ririi zilei de 1 Mai chiar din 
primul an, stabilind și lozin
cile cu care să manifesteze 
muncitorimea : ziua de muncă 
de 8 ore, votul universal, anu
larea legii expulzaților politici, 
repaus duminical.

Muncitorii se pregăteau pen
tru sărbătorirea primului 1 
Mai printr-o mare demonstra
ție, hotărînd ca 1 Mai să fie 
sărbătorit cu toată amploarea 
în principalele centre munci
torești ale Romîniei: Bucu
rești, Ploiești, Galați, Brăila, 
Iași, Tr. Severin ș. a.

In fața pregătirilor munci
torimii. guvernanții Romîniei, 
reprezentînd interesele bur
gheziei și moșierimii, au dat 
dispoziții pentru interzicerea 
demonstrațiilor. Ei au permis 
cel mult adunări restrînse în 
prezența autorităților, iar la 
București muncitorii au fost 
înștiințați că se va trimite ar
mată contra manifestanților. 
Măsurile polițiste și amenin
țările guvernului n-au intimi
dat clasa muncitoare, n-au pu
tut-o oprț be Ia hotărîrea de 
a sărbători, împreună cu pro
letariatul din toate țările, pri
mul 1 Mai.

In București, la 1 Mai 1890, 
5 000 de manifestanți s-au în
colonat sub lozincile Clubului 
muncitorilor, revendicînd, mai 
ales, 8 ore de muncă și vot 
universal.

La Galați, muncitorii, tre- 
cînd peste dispozițiile arbitra
re ale autorităților, au ma
nifestat în ziua de 1 Mai pă
răsind fabricile și participînd 
la adunările demonstrative.

în Transilvania, sărbătorirea 
zilei de 1 Mai a fost însoțită 
în multe fabrici, și mai ales 
în mine, de greve, care s-au 
prelungit și în zilele urmă
toare.

încă de pe atunci, de la acel 
1 Mai, muncitorii au cunoscut 
arestările și întemnițările. De
parte de a infringe hotărîrea 
de luptă a clasei muncitoare, 
fiecare 1 Mai însemna și o 
creștere a hotărîrii de luptă a 
celor multi și asupriți, o mai 
puternică strîngere a rînduri- 
lor celor ce aveau să înfăptu
iască, sub conducerea partidu
lui comuniștilor, țelul măreț al 
clasei muncitoare și al mase
lor muncitoare — cucerirea 
puterii de către oamenii mun
cii și clădirea unei societăți 
fără clase exploatatoare și fără 
asuprire.

E. GEORGESCU

Manifestări 
cultural-artistice

I Mai
Nenumărați spectatori vor fi 

atrași și în acest an în piețe, 
păduri, case de cultură, clu
buri, la manifestările sărbăto
rești care vor avea loc în ziua 
de 1 Mai. Spicuim din progra
mul acestor manifestări.

Pe esti'ada amenajată în 
Piața Republicii vor evolua 
numeroase formații de ama
tori și profesioniste. La ora 
17,30 Fanfara M.F.A. va des
chide programul, cu un potpu
riu de melodii. Apoi corul Fi
larmonicii „G. Enescu", artiștii 
amatori ai Ministerului Meta
lurgiei și Energiei Electrice, 
Ansamblul Studențesc Bucu
rești, Ansamblul M.F.A. vor 
fi prezente cu programe care 
cuprind piese corale, solistice 
de orchestră si dansuri. Seara, 
tîrziu, dansul va încheia mani
festarea sărbătorească.

Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău va găzdui artiștii 
amatori ai Combinatului Po
ligrafic Casa Scînteii, soliști 
ai Teatrului de operă și balet. 
Ansamblul C.C.S

Formațiile artistice ale Ca
sei raionale de cultură ,.30 
Decembrie1' vor susține de la 
ora 18 pe Estrada de amatori 
din același parc un program 
de brigadă, melodii populare 
romîneșți, suite de dansuri si 
un scurt program prezentat de 
amici» circului.

în decorul natural al Pădu
rii Băneasa vor fi prezenți de 
la ora 17. cu programe bogate, 
artiști amatori d’e la I.D.G.B. 
— LC.S.I.M. - S.G.C.M. Ta

raful, orchestra de muzică u- 
șoară, soliștii și dansatorii de 
la „Automatica' vor evolua pe 
estrada amenajată în Pădurea 
Snagov. Pădurea Andronache, 
va găzdui începînd de la ora 
16 spectacolele formațiilor ar
tistice de la Atelierele Centra
le I.T.B., întreprinderea „Ste
la", întreprinderea „Cerami
ca", Coop. „Progresul", Uzina 
î.Electronica".

• în Parcul „8 Mai“ formațiile 
artistice file A.M.I.T. și I.T.D. 
Floreasca, „Electrobobinaj", 
Asociația surdo-muților, între
prinderea „Suveica" vor pre
zenta începînd' de la ora 17,30 
pînă seara tîrziu spectacole.

• Artiștii amatori ai Casei 
de cultură „16 Februarie" vor 
prezenta de la ora 17 în gră
dina Cișmigiu un bogat spec
tacol. .

• Teatrul de vară „23 August** 
va găzdui de la ora 17,30 ma
nifestări artistice susținute de 
formațiile Uzinelor „23 August" 
„Electroaparataj", Orchestra 
„Barbu Lăutaru", Sfatul popu
lar raional și Ansamblul M.Â.I

• La spectacolul de pe 
Estrada Ferentari își vor da 
concursul artiștii amatori de 
ia întreprinderile Vulcan. Răs
coala 1907, S.P.C. și I.T.B.

în grădina Casei de cultură 
din raionul N. Bălcescu vor 
prezenta spectacole de la ora 
18. formațiile de la „Autobu
zul" întreprinderile „Dîmbo
vița". Flamura roșie. I.S.P.. 
întreprinderea „București", 
întreprinderea „Arta grafică".

• Formațiile artiștilor ama
tori d'e la Direcția regională 
C.F.R., întreprinderea „Zarea 
II" și artiștii Ansamblului 
S.P.C. vor susține programe la 
Teatrul de vară „N. Bălcescu" 
începînd de la ora 17,30t

Numeroase manifestări arti
stice se vei desfășura și la es
tradele amenajate în Piața 
Piscului, în cartierul Pajura, 
Parcul copilului, în Piața Obor, 
Argeș, Bragadiru, Oometu, 
cartier Balta Albă etc.

2 Mai
Poezia, cîntecul, jocul vor 

însoți c,a prieteni nedespărțiți 
tineretul în ziua lui. In Capi

tală — ca și în toate orașele și 
satele patriei — zeci si zeci de 
artiști amaiori au pregătit 
pentru sărbătorirea acestei 
zile numeroase programe ar
tistice inspirate din bucuria 
vieții noi, luminoase și feri
cite.

Din planul manifestărilor 
culturale, ce vor avea loc în 
Capitală în această zi, vă re
comandăm cîteva :

în Parcul de cultură și 
odihnă Herăstrău, la Teatrul 
de vară, începînd cu ora 17,00, 
vor evolua formațiile artistice 
ale Clubului învățămînt, Tea
trului „C Tănase", Raaiotele- 
viziunii. Ansamblului studen
țesc din Cluj, Ansamblului 
M.F.A. La Estrada de amatori: 
orchestrele, soliștii vocali, for
mațiile corale și de dansuri 
de la întreprinderile „Fiola" 
și „Doina", de la casele de 
cultură ale tineretului d'in ra

loanele Grivița roșie șl Tu
dor Vladimirescu, de ia Cen- 
trocoop. Artiștii amatori de 
la F.R.B., casele de cultură 
ale tineretului din raioanele 
16 Februarie și 23 August, 
Cooperativa „Munca" și Clu
bul învățămînt vor face să ră
sune cîntecul, poezia și jocul 
la Estrada pionierilor. Diminea
ța, de la orele 11, la Teatrul 
de păpuși prezintă program 
formația de păpuși a Parcului 
de cultură și odihnă Herăstrău. 
De la orele 15 la 21 la Ringul 
de dans din parc se va putea 
asculta muzică pe discuri, va 
avea loc dans d'e masă.

în Parcul „8 Mai" de la 
orele 18 programele artistice 
le vor susține artiștii amatori 
de la I.P.R.S.-Băneasa, Spita

Unde mergem ?
lul „Emilia Irza" și I.S.P.H.

Selecțiuni de brigadă, dan
suri, cîntece interpretate de 
coruri, tarafuri, orchestre de 
muzică populară și ușoară de 
la Exportlemn, Clubul „Fi- 
nanțe-Bănci", Cooperativa mo
bilă de tapițat vor putea fi 
ascultate de la orele 17 pe es
trada din Parcul Vitan.

în Parcul Izvor, alături de 
artiștii de la Teatrul de Operă 
și Balet, începînd cu orele 
17,30 sînt prezenți cu progra
me d'e brigadă, cor, dansuri, 
orchestră și soliști - artiștii 
amatori de la „Electromagne
tica", „Tricotajul roșu", Teh- 
nometaliea" și „Ventilator".

Printre alte formații artisti
ce pe Estrada din Parcul „23 
August" la orele 18 va sus
ține program și cea de la în
treprinderea „Solex".

La ora 17,30 pe Estrada din 
Piața Republicii programul îl 

desghide Fanfara M.F.A. Pro
gramul va fi întregit prin con
tribuția artiștilor d'e la Teatrul 
„O. Tănase", a artiștilor ama
tori de la Academia R.P.R., 
Ansamblul studențesc de la 
Timișoara, de la P.T.T.R. și 
I.C.R.A. Muzica distractivă 
și dansul de masă va închide 
festivitatea culturală din a- 
ceastă piață.

Pe estradele din piețele 
Unirți, Crîngași, Obor, Piscu
lui programele artistice vor 
fi completate de filme artisti
ce, de audiții muzicale.

De cîntec și tinerețe vor 
răsuna și pădurile din jurul 
Capitalei. La Pădurea Bănea- 
sa își dau întîlnire, între alții, 
Fanfara M.F.A., artiștii ama
tori de la Ministerul Sănătății*

G.A.C. „1 Mai" și Căminul 
cultural din Otopeni. La Pă
durea Andronache programul 
începe la orele 17 cu forma
țiile de la I.S.P.H., Moara 
„Grîul", Policlinica de șantiere, 
Brigada artistică a secției scu- 
lerie de la Uzinele „23 August", 
formațiile de cor, dansuri, ta
raf, orchestre și soliști de la 
Casa de cultură din raionul 23 
August, Clubul „Metalul", 
I.C.M.A., de la orele 16,30 evo
luează în Pădurea Pustnicul. 
Pentru cei ce-și vor petrece 
ziua în Pădurea Snagov, Fan
fara M.F.A. și formațiile în
treprinderii poligrafice „13 
Decembrie" le-au pregătit pro
gramul artistic, iar celor a- 
flați la Pădurea Mogoșoaia un 
bogat program de cîntece, 
dansuri, numere de brigadă, 
prezentate de artiști amatori de 
la întreprinderile „Tableta*. 
„Prospecțiuni", Stația triaj. In 

Pădurea Argeș, de la 17,30, 
vom întîlni echipe artistice — 
ca cele de la Fabrica de ven
tilatoare, Frigocoop, Spitalul 
Brîncovenesc, Tehnometalica.

Pe scenele Teatrului de vară 
din raioanele N. Bălcescu și 
23 August, după-amiaza vor 
susține programele artistice 
Ansamblul M.A.I., artiștii a- 
matori de la întreprinderile 
„Tableta", Prospecțiuni și res
pectiv Ansamblul S.P.C., for
mațiile amatoare de la uzinele 
„23 August" și „Republica", de 
la Casa de cultură a raionului 
23 August.

Variate și bogate programe 
artistice vor avea loc pe nu
meroase estrade amenajate în 
toate raioanele Capitalei. Ast
fel, pe estradele de la, Dobro-

Iești, Pantelimon, Cernlca, Gă- 
neasa, Bălăceanca îi vom pu
tea urmări pe artiștii amatori 
din formațiile căminelor cul
turale din raionul 23 August. 
Zeci de artiști amatori vor e- 
volua pe estradele Tunari, Pi
pera, Ștefănești, Afumați, Bal
ta Albă, Otopeni, Militari, Șan
tierul Ciurel, Ferentari, Raho
va. Festivaluri artistice urma
te de dans și filme artistice au 
loc pe estradele Slobozia, Mă
gurele, Vîrteju, Filipescu, Dă- 
răști, Prelungirea Ferentari.

în Grădina Cișmigiu de la 
orele 18 la 21 programul va fi 
susținut de artiști ai Teatru
lui de Operetă și de formații
le amatoare de la I.T.B.-Di
recție și I.C.S.H.

La baza cultural-sportivă 
Știinta-Tei va avea loc carna
valul studențesc.

în pădurile Mogoșoaia, An

dronache și Băneasa vor avea 
loc serbări cîmpenești.

3 Mai
— Pe estrada din Piața Re

publicii, începînd cu ora 18, 
pînă seara tîrziu, vor prezenta 
programe formațiile M.A.I., 
I.P.C.F.S., I.C.E.M.I.

— La Teatrul de vară Heră
strău, artiștii amatori de la 
M.I.C.M. vor susține un bogat 
spectacol.

— In Parcul „3 Mai' vor fi 
prezente formațiile artistice de 
la „Electronica", I.T.B. „Flo
reasca', I.S.P.F.

Cinematografe
limuzina neagra — cinemascop : 

Patria (10; 12.10; 14.20» 16,30; 18,45» 
21) i G iul ești (10 » 12 , 15,30 »

17,45» 20.15), Floreasca (16» 18,15» 
20,30). Dragoste lungă de-o seară : 
rulează la cinematografele Re
publica (9,45» 12; 14,15; 16,45;
19; 21,15); Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21); Flamura (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). intre maluri 
— cinemascop : Feroviar (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30); Carpati (10, 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Frații corsi- 
câni — cinemascop : București (9-, 
11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21); Ex- 
celsior (9; 11,30; 14; 16.30; 19»

21.30) ; Aurora (8,45; 11,15» 13,45;
16,15; 18,45; 21,15); Pacea (11; 14; 
16; 18,15; 20,30); Zile de fior și tis: 
Capitol (9,30; 11,45; 14» 16,15;
18,45; 21); Buzești (14; 16,15; 18,30» 
20,45)» Miorița (9,30; 11,45, 14»
16,15» 18,30» 20,45); Arta (11» 16» 
18,15; 20,30). Păpușile rîd : Festival 
(9,45; 11,45» 14» 16,15» 18,30» 20,45)» 
Grivița (10; 12,15; 16-, 18,15; 20,30)» 
Tomis (9,15» 11.30; 13,45» 16» 18,15»
20.30) ; Volga (10; 12,15; 16; 18,15;

— Casele de cultură ale tine
retului vor găzdui începînd cu 
ora 20 seri cultural distractive.

— Pe 16 estrade din raionul 
Lenin, începînd cu ora 17,30 
programele artistice, vor alterna 
cu proiecții de filme.

— Pe estradele amenajate în 
pădurile din împrejurimile Ca
pitalei : Snagov, Andronache, 
Pustnicu, vor evolua de la ora 
17 numeroase formații artistice.

— Formațiile din comunele 
Popești-Leordeni, Berceni, Ji
lava, Sintești vor susține pe sce
nele căminelor culturale variate 
programe artistice, urmate de 
dans,

20.30) i Miracolul rus — aînSele 
serii : Central (10, 14,15» 18,30). 
Vacantă cu Minka : Lumina (10—14 
în continuare, 18,15; 20,30); Dacia
(9,30; 11,15; 15; 17; 19; 21). Îndră

gostitul : Union (16; 18,15; 20,30). 
Tudor — ambele serii: Doina (16;
19.30) ; Luceafărul (15,30; 19). Pro
gram pentru copii : Doina (ora 10). 
Secretul lui Mathias j Fotbal pe 
glob — 1963 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Un surîș în plină 
vară: înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20); Bucegi
(9,45; 12. 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Colentina (16; 18,15; 20,30). Cosmos 
(16; 18; 20); Foto Haber: Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Locotenent Cris
tina : Crîngași (16» 18,15» 20,30). 
Totul, despre Eva : Unirea (11; 15; 
18; 21); Popular (15; 17,45; 20,30). 
Lovitură de pedeapsă : Flacăra (16; 
18; 20). Călătorie în aprilie : Vitan 
(15; 17» 19; 20,45). Cele trei lumi ale 
lui Gulliver: Munca (15; 17; 19; 21); 
Cotroceni (14,15; 16,30» 18,45» 21). 
Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Moșilor (15; 17; 19» 21). Lin
gă tine trăiesc oameni: Melodia 
(10,30; 13,30» 16,30» 20); Modern 
(10; 13,15; 16,30; 20). Germanie,
steluțele tale : Viitorul (16; 18,15;
20.30) » Progresul (15,30; 18; 20,15)»
Drumul Sării (16; 18,15; 20,30).
Domnișoara... Barbă Albastră : 
Lira (15; l/; 19; 21); Cum stăm ti
nere ? Ferentari (16; 18,15; 20,30/.



CELOR

DE PE SCHELE
Distanțele-ntre noi sînt uriașe
Și se măsoară-n mile lungi, solare.
Vi-e zborul săgetat pe verticală
Iar zborul meu se-nclină către mare.

Roteso ades memoria șl filmul
Amețitoarelor palate de la voi
Se proiectează policrom in apă
Când string in brațe-al Dunării șuvoi.

Atunci mi-e dor de marile orașe
Și v-aș trimite plauri mișcători, 
Să-mi vină înapoi cu mii de schele 
Și trupul vostru dur de zburători.

Atunol s-aprind palatele în juru-mi
Și trupul meu se mlădie spre mare
Iar voi vă săgetați prin mine zborul
Și apele s-aruncă inspre soare.

ION CETINA

CIOPLEAM

ÎN LEMN...
Ciopleam și cîntam,
și tăcerea se rupea sub vocalele mele 
căzînd în surcele, asemeni clipelor 
peste care soarele-și luneca adolescența 
în lemn, sau poate în inima mea.
Ciopleam și cîntam,
și trupul rotund de cireș
se desfăcea de surcele ca de propria-i umbră-n lumină 
și-i simțeam fibrele din adîncuri vibrînd 
de-o bucurie înaltă, 
asemeni oamenilor înconjurați de dragoste...
Ciopleam și cîntam...
Cînd eu am tăcut 
lemnu-ncepuse-n mîinîle mele să cînte«.

FLORENTIN POPESCU
w

SEARĂ TÎRZIE

Străzile s-au făcut neobișnuit de subțiri: 
de abia le mai străbate
cîte-o vorbă de dragoste.
Cerul obosit de sunete
adoarme în leagănul lacului,
plecîndu-și în adine 
zborurile albe de ziuă.
Și pomii se-nclină 
spre puloverul tău 
rămas pe-o frînghie afară.
Adună-ți părul
din geamurile orașului 
să fie noapte deplină.

VASILE POP

O, CÎT AȘ VREA I

O, cit aș vrea
să am atîtea cuvinte de slavă
cîte pîini dau grînele noastre, 
cite cărămizi ne-nvecinează cu cerul, 
cîte stele visează lingă tîmpla pămintului, 
cîte inimi bat în inima mea...

O, cît aș vrea
să am atîtea cuvinte fierbinți
cîte-au clocotit sub fruntea lui Lenin —■»
atîtea poeme să scriu, atîtea poeme 
cîte se scriu pe drumurile deschise de tine 
Partid !

GEORGE CRISTEA NICOLESCU

Cu prilejul zilei de 1 Mai

Miercuri au avut loc, în con
tinuare, în întreaga țară a- 
dunări festive consacrate zilei 
de 1 Mai.

La adunarea festivă de la 
Uzinele „Grivița Roșie' din 
Capitală, în fața a peste 2 000 
de metalurgiști. a vorbit tov. 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc al 
P.M.R. Datorită extinderii u- 
nor noi și moderne procedee 
de lucru printre care sudura 
automată, sudura în baie de 
zgură, elaborarea fontei în cu- 
bilouri și gaz metan, colecti
vul uzinelor a obținut în pri
mul trimestru o creștere sim
țitoare a productivității mun
cii. Valoarea beneficiilor peste 
plan se ridică la 1 700 000 lei. 
Colectivul uzinelor a livrat 
șantierelor marilor combinate 
chimice din țară peste 260 
tone de diferite utilaje, multe 
dintre ele înainte de termenul 
prevăzut.

La Uzinele „1 Mai" din Plo
iești a vorbit tov. Dumitru Ba- 
lalia, membru al C.C, al 
P.M.R., prim-secretar al comi
tetului regional Ploiești al 
P.M.R. Cu acest prilej, tov. 
Constantin Năcuță, adjunct al 
ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini, a felicitat 
colectivul uzinelor pentru rea
lizările obținute și a înmînat 
medalia de aur și diploma cu 
care instalația 3 Dh-200 pro
dusă aici a fost distinsă la 
Tîrgul internațional de la 
Leipzig pentru înaltele ei ca
lități și modul de prezentare.

în sala clubului Atelierelor 
de reparat material rulant ,.16 
Februarie" din Cluj a vorbit 
tov. Maxim Berghianu, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Cluj al P.M.R. în cinstea 
zilei de 1 Mai — a arătat prin
tre altele vorbitorul — colecti
vul atelierelor și-a realizat 
planul atît la producția globa-

Succese în
lă cît și la producția marfă, 
obținînd prin reducerea prețu
lui de cost peste sarcina 
plan, economii în valoare 
500 000 lei, iar beneficii de 
proximativ 470 000 lei.

întrecerea
de 
de 
a-

deAdunări consacrate zilei 
1 Mai au mai avut loc la Uzi
nele „Semănătoarea", Filatura 
„Dacia* și Academia R. P. 
Romîne din București. Combi
natul de industrializare a 
lemnului și Combinatul de 
hîrtie și celuloză din Suceava, 
Uzinele textile „Moldova" din 
Botoșani, întreprinderea me
talurgică „Energia" din Cons
tanța, G.A.S.-Ovidiu, regiunea 
Dobrogea, Uzinele „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj. Rafinăria Onești și 
Uzina de țevi din Roman și în 
alte întreprinderi și instituții 
din țară.

(Agerppes)

Noi construcții pe Bulevardul „f Mal* din Capitală.
Foto : 'AGERPRES

Louis Saillant
a sosit în Capitală

socialistă
Colectivele întreprinderilor 

forestiere din regiunea Argeș 
au îndeplinit planul de pro
ducție pe primele 4 luni ale a- 
nului. Față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, fo
restierii din această regiune 
au realizat o producție a cărei 
valoare ește cu 9 900 000 
mai mare.

★
Colectivele fabricilor de ci

ment din Medgidia și Cernavo
dă au realizat o producție su
plimentară d'e aproape 19 000 
tone clincher și 19 700 tone ci
ment. In acest fel, colectivul 
fabricii din Medgidia și-a în
deplinit angajamentul luat 
pînă la 23 August. La aceste 
succese a contribuit mai buna 
organizare a muncii și folosi
rea întregii capacități de pro
ducție a agregatelor, extinde
rea procedeelor și metodelor 
avansate, îmbunătățirile aduse 
procesului tehnologic și utila
jelor existente la cele două 
fabrici.

în ziua de 29 aprilie a sosit 
în Capitală, la invitația Con
siliului Central al Sindicatelor, 
tovarășul Louis Saillant, se
cretar general al Federației 
Sindicale Mondiale pentru a 
participa la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai.

Tovarășul L. Saillant va ră- 
mîne în continuare la cea 
de-a Il-a Conferință Sindicală 
Internațională cu privire la 
problemele femeilor munci
toare, organizată de F.S.M, la 
București în zielle d'e 11—16 
mai.

(Agerpres)

Dezvoltarea industriei optice
în țara noastră

Ședința grupului 
național romîn 

al Uniunii 
interparlamentare

La 29 aprilie a avut loc la 
sediul Marii Adunări Națio
nale sub președinția acad. 
Mihaiț Halea ș.edința membri
lor grupului jiațional romîn 
din Uniunea interparlamenta
ră. Secretarul grupului, Stanciu 
Stoian a prezentat darea de 
seamă cu privire la sesiunea 
de primăvară a Uniunii inter
parlamentare, care a avut loa 
la Lucerna (Elveția) și la ac
tivitatea desfășurată de dele
gația grupului național romîn 
la această sesiune.

Au luat cuvîntul deputății 
Barbu 
nașcu, 
Mircea

★
Realizând ritmic planul de 

producție și la un nivel calita
tiv superior, siderurgiștii gă- 
lățeni șî-au îndeplinit înainte 
de termen angajamentul luat 
în cinstea zilei de 1 Mai. Cei 
de la Uzina „Laminorul" din 
Brăila, de pildă, au dat în pe
rioada care a trecut din acest 
an peste sarcinile de plan 
1440 tone de laminate finite. 
Productivitatea muncii a spo
rit cu 2 la sută față de pre
vederi.

Muncitorii Uzinei de tablă 
„Laminorul" din Galați au 
realizat și ei de la începutul 
anului peste plan 600 tone de 
tablă, Economii la prețul de 
cost în valoare de 2 700 0.00 lei 
și o creștere a productivității 
muncii cu 2 la sută mai mare 
decît s-a prevăzut.

★
Re^lizîijdu-și planul pe pri

mele 4 luni ale anului, colec
tivul CQmi^&tultri de indus- 
trializăre a lemnului SuceayA 
a produs peste sarcinile de 
plan 30 garnituri mobilă și 420 
tone plăci fibrolemnoase. Da
torită măi bunei organizări a 
muncii și aplicări unor noi 
măsuri tehnice, productivita
tea mumii a crescut cu 1,30 la 
sută fața de plan.

Realizări fțympase în înde
plinirea entelor au
obținut și zețe Fabricii
de 
întrep^ftȘej^i de 
re a căttUi S il< , '
deriî Yoi!eBtiere Fălticeni ți ai*

Solomon, Traian Io
Elena Livezeanu și 

Rebreanu.
(Agerpres)

Strungarul Lazăr iordan este un vechi fruntaș al Uzinei de 
mașini eje.ctrjce din București. EI dă ajutor prețios tinerilor 
absolvenți ai șpolii profesiono le. Iată-1 în fotografie cu tină- 
iul fon Marinescu explicîndu-i, după desen prelucrarea unei 

piese necesară motoarelor elec 'trice navâle.
Foto ; AGERPRES

• După 7 runde, 
în turneul interna
țional de șah de la 
Virșeț, liderul cla
samentului este ma
rele maestru iugo
slav Bruno Farma 
cu 5 puBate, unroll 
de Matuleviei 4,3 
puncte și «ouă par
tide întrerupte. în 
runda a 7-â, ^îis- 
tul r.rnîn Victor 
Ciocîltea 'l-a învins

cu negrele, în 30 de 
mutărf, nistrul 
bulgar PȘțwv. *Par- 
maf a remizat cu 
Bfi&j'an,' Qraâvare- 
vici a cîștigat. la 
Grozdânici $Matu- 
lovici la Silvici.

© în turnețiȚ. fi
nal al eampl&n.atu-

Iceava, ÎHtnejxnn». ■ Jui mdndiaî feminin 
~ Baschet, R, P.

Bulgaria ' a' învins 
PeSu cu 79—44, iar 
S.U_A, au întrecut

PORT
Brazilia cu 51—43. 
în clasament con
duce U.R.S.S. cu 6 
puncte, urmată de 
Bulgaria, Cehoslo
vacia, S.U.A. cu cîte 
4 puncte.

mania G—0 ; Maia? 
ya — Coreea de sud 
5—1.

• Echipa Dinamo 
Tbilisi a suferit pri
ma înfrîngere de la 
începutul campio
natului unional de 
fotbal. Fotbaliștii 
din Tbilisi au pier
dut cu 1—3 partida 
cu Dinamo Mosco
va. Toate cele trei 
goluri ale moscovi- 
ților au fost mar
cate de Vșivțev. în ti 
tr-un alt meci de , 
campionat, 
Alma-Ata a între
cut cu 1—0 pe Nef- 
tianik Baku.

• Cel de-al 6-lea 
turneu de fotbal 
pentru juniori, al 
țărilor din Asia, a 
fost cîștigat lâ ega
litate de echipele 
Izraelului și Birma-
niei. în ultiț4^. freșordui' ti
pa s-au înregistrat 
următoarele rezul
tate : Izrael — Bir-

® Scrimeri din 7 
țări au participat la 
turneul individual 
de spadă desfășurat 
la Varșovia. Pe lo
cul 1 s-a clasat spa
dasinul maghiar 
Miklos Meszbni, ur
mat de campionul 
mondial Iakov Rîl- 
ski (U.R.S.S.) și po
lonezul Andrei Pi- 
ontkovski. în tur
neul final, Mcszoni 
a obținut trei victo
rii.

^Halterofilul so- 
Kairat viefic NikolaiiMiro- 

henko a "stabilit un 
nou record mondial 
la categoria semi
grea, stilul împins, 
cu performanța de 
165,5 kg. Vechiul 
record, deținut de 
englezul Martin, 
era de 165 kg. Cu 
același prilej, Ghe- 
nadi Troitki a co-

De curînd, la Întreprinderea 
„Optica romînă“ din București, 
principala unitate furnizoare de 
aparutură optică, a început să 
se producă în serie Microscopul 
universal de cercetare MC-1. 
Proiectat de specialiști din țară, 
microscopul poate fi utilizat cu 
succes în cercetări biologice, 
biochimice, fiziologice, metalo- 
grafice, mineralogice etc. Avînd 
comenzile centralizate pe un 
panou de comandă, microscopul 
este prevăzut cu dispozitive cu 
comutator optic care permit 
fotografierea monocromă și co
lor, filmarea, proiectarea și de
senarea obiectului de cercetat.

Industria optică romînească 
realizează, de asemenea, elec
trocardiografe portabile cu 
două canale, al căror sistem de 
investigare se bazează pe pro-

cedee electronice, o gamă va
riată de microscoape de labo
rator, diferite aparate de pro
iecție pentru ecrane normale și 
late înzestrate au dispozitive 
de „citire" optică și magnetică 
a filmului. Uzinele romînești 
produc în serie electroderma- 
toane folosite Iq operațiile plas
tice, noi aparate pentru trata
mentul terapeutic cu raze ultra
violete și infraroșii, microfoto- 
camere, fotocolorimetre desti
nate laboratoarelor chimice și 
biologice, noi truse pentru de
pistarea bolilor de ochi, foto- 
metre etc,

Produsele industriei optice 
romînești întrunesc caracteristi
cile unora dintre cele mai bune 
produse realizate pe plan inter
național.

(Agerpres)

INFORMAȚII
în sala de marmură a Casei 

Scînteii a avut loc miercuri șe
dința plenară a Consiliului e- 
diturilor și difuzării cărții din 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă. A foșț discutat 
proiectul planului tematic edi
torial pe anul 1965. La ședin
ță, au participat, ca invitați, 
academicieni, scriitori, profe
sori universitari, critici lite
rari, specialiști din diferite do
menii.

★
Miercuri seara Opera de 

Stat din Cluj a prezentat un 
spectacol extraordinar cu o- 
pera „Mireasa vîndută* cu 
concursul sopranei Milka Sto- 
ianovici de la Opera din Bel
grad, care a interpretat rolul 
MașenkăL

(Agerpres)

DIN LUMEA ȘTIINȚEI

nional la aruncat, 
ridicînd , o halteră 
de 186 kg.(Agerpres)

Marele rcțdiale/^s^p de la Q&dișjov

Copaci sudați
Intr-o luncă, mlăștinoasă din Slovenia, înconjurată de dealuri 

scunde se află un copac minune. Pe trunchiul unei sălcii, înalta 
de doi metri și cu circumferințe de 3,2 metri a crescut un brad 
de 7 metri.

Copacii s-au sudat perfect. Rădăcinile bradului intră în Pa~ 
mint printr-o scorbură din trunchiul sălciei.

hi oua clădire a Muzeului de știință și tehnologie din Tokio. 
Foto: KYODO NEWS-SERVICE

Procedeu inedit 

de turnare a sculpturilor
Sculptorii cehoslovaci, soții Moravec șl arhitectul M. Forma- 

jiek — au elaborat o nouă metodă de turnare a sculpturilor.
Metoda constă în pulverizarea cu metal topit a modelului 

negativ (pentru aceasta este folosit un aparat special). Pozitivul 
obținut este întărit cu mase plastice, iar diferitele părți ale 
sculpturii sînt îmbinate prin fire metalice.

Combinînd diferite metale se obțin sculpturi în diferite culori. 
Metoda poate fi folosită și în industriile constructoare de ma
șini, electrotehnică și alteia.

Însămînțare... cu pușca
Un grup de ingineri din Canada au elaborat un procedeu nou 

pentru însămînțare. Semințele de pomi sînt introduse în niște 
capsule din material plastic umplute cu pămînt, unde încep 
să încolțească. Imediat ce s.a produs încolțirea, aceste capsule 
sînt împușcate cu ajutorul unei arme. Prin această împușcare, 
capsulele intră în pămînt atît cît este necesar pentru a prinde

rădăcini. Prin Intrarea tn pămînt, capsulele din, mafertftl plas
tic, plesnesc. Prin acest procedeu se Mătură vătămarea rădă
cinilor la puteți.

Vocea artificială
în prezent se studiază punerea la punct a unui aparat elec

tronic care să dea posibilitatea acelor pacienți care, în urma 
unor traumatisme sau a unor extirpări de tumori ale larîhgelui, 
își pierd vocea, să obțină o voce artificială. După cum se știe, 
aceste persoane își păstrează capacitatea de a pronunța 
acele vocale și consoane a căror articulare se, face în cavitatea 
bucală cu ajutorul limbii, dinților și palatului, în timp ce vi
brațiile sonore dispar complet. Aparatul în cauză este de di
mensiuni foarte mici, are tocmai scopul de a emite vibrații so
nore. El este fixat în gît. Printr-o simplă apăsare de buțpn, apa
ratul electronic începe să funcționeze trimițînd vibrații sonore 
în cavitatea bucală.

Apa... taie copacii
Doi ingineri sovietici, D. Rokhlenko șl I. Saltikov, au expe

rimentat recent o mașină hidraulică care ar putea îmbunătăți 
munca tăietorilor de lemne și metodele de tăiere a lemnelor.

Un jet fin de apă la o presiune de 3 500 kg pe cm* este pro
iectat pe trunchiul care trebuie tăiat cu o viteză aproape de 
trei ori mai mare decît cea' a sunetului. Prin acțiunea sa ero
zivă foarte rapidă, acest jet de apă permite să se doboare un

arbore mal repede decît eu un fierăstrău. în plus, această me
todă produse mai puține așchii și este mai puțin zgomotoasă 
decît fierăstraîela .oțjțșijtale sau circulare.

Legătură radar 

între Pămînt și Mercur
Cu .ajutorul radio-telescopului „Goldstone', instalat în pustiul 

Mojave, îr, s-a reunit măsurarea distanței dintre Pămînt
și Mercdr cu o precizie mai mare decît s-a făcut pînă acufflt 
Legătura raijar îpțre cele două planete a fost menținută ma. 
bine de trei să^ăîțlîni, ț'imp de 12 ore în fiecare zi. Undele 
ultrascurte <p»fee de radioteleșcop au parcurs distanța pînă la 
Mefcur îij cufici miriute și jumătate, pentru a fi reflectate și a- 
poi rdeepțiototo pe Pănunt.

Pe î>aza Uudtlvr reflectate s-a dedus că suprafața planetei 
Mercb'; țsțg rțdtpdă, ci are nenumărat® ridicături variind 
între 10 cm Șî 1 m.

Cit e ora Z
Majoritatea, animalelor și plantelor au noțiunea timpului; po 

sedind adevărate „ceasornice biologice", al căror mecanism 
c.ontimrS deocamdată să rămînă necunoscut. Un exemplu cla
sic il wnstittib focușul. După strigătul pescărușului australian 
se poate verifici cu precizie ora tot atît de bine ca și după ra
dio. Pînă și bacteriile au asemenea „ceasornice".
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In Comisia Economică Alegerile

OM. pentru Europa preliminare
Geneva: In Comitetul
celor 18 state

® Intervenția 
reprezentantului 
R. P. Romîne

din S. U. A. Cuvintarea șefului

GENEVA 29 — Trimisul spe
cial Agerpres, ADRIAN IONESCU, 
transmite :

La cea de-a 19 sesiune a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, continuă de mai multe zile 
examinarea situației economice 
din Europa, pe baza unui studiu 
prealabil pregătit de secretariatul 
Comisiei. In cadrul discuțiilor au 
luat cuvîntul reprezentanții R. P. 
Ungare, R. F. Germane, Olandei, 
Finlandei, Uniunii Sovietice, Nor
vegiei, R. P. Polone, Marii Brita
nii, Greciei, S.U.A., Italiei, Tur
ciei și altor țări care au expus 
punctul de vedere al delegațiilor 
lor, asupra analizei cuprinse în a- 
cest studiu.

Delegația romînă, a spus repre
zentantul țării noastre, Iacob Io- 
nașcu, apreciază progresele înre
gistrate în ultimul timp în activi
tatea de analiză științifică a eco
nomiei Europei, în elaborarea 
unor studii dc sinteză mai ample, 
mai variate și studii cu caracter 
special determinate de diferite e- 
venimente cum ar fi Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

S-au făcut progrese în înțelege- 
• rea și interpretarea evoluției eco

nomiei în țările din Europa de est 
în prezentarea analitică a unor 
factori esențiali de creștere eco
nomică și s-au îmbogățit sursele 
de documentare. Referindu-se la 
capitolele consacrate țărilor din Eu
ropa de vest, el a spus că unele fe
nomene cum ar fi cele de inflație, 
care se accentuează în diferite tari 
europene, se minimalizează, deși 
în aceste state însăși organele gu
vernamentale și opinia publică sînt 
preocupate de efectele lor. Dez
voltarea economică în Europa este 
departe de a fi unitară în toate ță
rile, iar studiul* nu subliniază cu 
suficientă claritate acest aspect. 
De asemenea, studiul nu face o 
caracterizare pe ansamblul econo
miei europene, limitîndu-se la tra
tarea izolată a țărilor din cele trei 
regiuni (Europa de est, de vest și 
de sud). După părerea delegației 
romîne, o grupare a țărilor Euro
pei după nivelul lor de dezvoltare 
economică, este indispensabilă în- 
tr-un asemenea studiu. Este nece-

sară punerea de acord a metode
lor de calcul, cercetare și analiză 
a datelor, în scopul înțelegerii mai 
lesnicioase a proceselor ce carac
terizează dezvoltarea țărilor cu 
sisteme social-economice diferite.

Referindu-se la felul în care sînt 
analizate progresele economiei 
R. P. Rdmîne, vorbitorul a spus : 
„Studiul în ansamblu reflectă în 
acest an mai bine situația econo
mică a României, ritmul ei de dez
voltare, politica de finanțare și 
preocuparea pentru o eficiență op
timă a investițiilor. In studiu se 
arată creșterea însemnată a co
merțului exterior romîn prin di
ferite căi, inclusiv prin acordurile 
pe termen lung. în același timp, 
însă, dezvoltarea agriculturii, sesi
zarea progreselor calitative care au 
loc în acest sector, precum și ana
liza perspectivelor, nu sînt făcute 
atent, judicios".

Reprezentantul romîn a prezen
tat apoi, îlustrînd grăitor, cu date 
și cifre, dezvoltarea țării noastre, 
completînd astfel imaginea pre
zentată în studiu despre evoluția 
economici R. P. Romîne în 1963.

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Agențiile americane de presă 
anunță că la alegerile preziden
țiale preliminare ale partidului re
publican din statul Massachusetts, 
Henry Cabot Lodge conduce cu o 
diferență apreciabilă. Ultimele re
zultate de la 338 birouri de vot 
din totalul de 1 764 arată că el ar 
întruni 8 818 voturi, Barry Gold
water — 1 326, Richard Nixon — 
819, Nelson Rokefeller — 338 și 
Margaret Smith — 89 de voturi. 
De remarcat că, deși este republi
can, numele lui Cabot Lodge a 
fost înscris pe 1 043 buletine ale 
partidului democrat.

La alegerile preliminare ale 
partidului democrat, președintele 
Johnson este net în frunte cu 
8 884 voturi, urmat de Robert 
Kennedy cu 2 737 de voturi.

La alegerile preliminare repu
blicane din statul Pennsylvania, 
guvernatorul acestui stat, William 
Scranton, conduce cu 47 837 vo
turi, urmat de Cabot Lodge — 
8 387, Barry Goldwater — 3 386, 
Nixon — 3 844, Rockefeller — 
613 și Margaret Smith 186 voturi. 
La democrați, președintele John
son a întrunit, pînă în prezent, 
3 877 și Robert Kennedy 2 011 
voturi.

delegației romîne
GENEVA’ 29 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul la ședința djn 2S 

aprilie a Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare, Vasile Du
mitrescu, șeful delegației R. P. 
Romîne, a arătat că bilanțul se
siunii, după maj bine de trei luni 
de activitate, este departe de a 
concorda cu atmosfera favorabilă 
în care Comitetul și-a reluat acti
vitatea. Desigur, acordurile reali
zate anul trecut, la care se adaugă 
hotărîrea recentă a guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei cu pri
vire la reducerea producției de 
materiale fisionabile în scopuri 
militare, sînt de natură a favoriza 
destinderea, a ușura dezarmarea. 
Totodată, nu pot fi însă trecute cu 
vederea și o serie de fapte și ac
țiuni care1 duc într-o direcție con
trarie.

Șeful delegației R. P. Romîne a 
spus că Comitetul n-a izbutit, din 
cauza opoziției unor delegații oc
cidentale, nici măcar să se pună 
de acord asupra lansării unui apel 
către guverne prin care să fie in
vitate să-și reducă cheltuielile mi
litare. în ciuda unor asemenea 
fapte, cred că putem conchide to
tuși ca tendința de a se ajunge la 
acorduri în direcția dezarmării a 
început să se concretizeze.

Alături de delegațiile celorlalte

țări socialiste, delegația romînă va 
continua să depună eforturi pen
tru înlăturarea dificultăților exis
tente, acordînd atenția corespun
zătoare oricărei propuneri tinzînd 
’a promovarea cauzei dezarmării 
și asigurarea unei adevărate secu
rități, la care toate statele sînt în
dreptățite în egală măsură.

Referindu-sc apoi la numărul a- 
preciabi! de propuneri și sugestii 
în ceea ce privește măsurile cola
terale, reprezentantul romîn a ară
tat că însăși amploarea problema
ticii la care se referă aceste pro
puneri este încă o dovadă a po
sibilităților dc care dispune Comi
tetul. Xf a vorbit apoi despre pro
blema creării dc zone denucleari- 
zatc în diferite regiuni ale lumii, 
căreia guvernul romîn i-a acordat 
și continuă să-i acorde o impor
tanță deosebită, arătînd că acest 
lucru este dovedit și de eforturile 
sale în direcția creării unei zone 
lipsite de arme nucleare în regiu
nea Balcanilor. Delegația romînă 
este convinsă că dacă se va da 
dovadă de bună voință și de per
severență în căutarea unor soluții 
reciproc avantajoase, orice pro
bleme pot fi rezolvate.

In încheiere, șeful delegației 
R. P. Romîne a arătat că sugestii
le prețioase și schimbul de vederi 
care a avut loc nu se vor limita 
doar la cristalizarea deosebirilor 
dintre pozițiile existente, ci va u- 
șurat obținerea unor succese. El a 
subliniat că delegația romînă îm
părtășește părerea că întreruperea 
lucrărilor nu trebuie să fie o va
canță, ci o perioadă de muncă 
consacrată găsirii soluțiilor celor 
mai adecvate pentru problemele 
discutate.

In Biroul O.N.T. Carpali recent inaugurat la Parii

C.E.N.T.O

Foto : A.F.P.

însemnări

Cu prilejul deschiderii expoziți el internaționale
York au avut loc noi manifestații cu caracter antisegregațio- 
nist. In fotografie: poliția arestînd un participant la ma

nifestații
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i. • < Eliberarea unor deținuți> »

Sesiunea pactului

politici in Grecia
ATENA 29 (Agerpres). — 
lUn purtător de cuvînt al 

Ministerului Justiției al Gre
ciei a declarat că ministrul 
Justiției, Polychromis Poly- 
chromidis, a semnat pînă în 
prezent ordine pentru punerea 
în libertate a 320 de deținuți 
politici greci. Același purtător 
de cuvînt a precizat că în 
cursul zilelor următoare mini
strul va semna ordinul de pu
nere în libertate a altor 113 
deținuți politici. In felul a- 
cesta totalul celor eliberați se 
va ridica la 433.

Ecuador: represiuni
antistudențești

Arestări m Suia

WASHINGTON 29 (Ager
pres). —

La sesiunea Consiliului mi
nisterial al C.E.N.T.O., la care 
participă miniștri afacerilor 
externe ai Iranului, Pakista
nului, Turciei și Marii Brita
nii, ca membri, și S.U.A. în ca
litate de observator, Secreta
rul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a pledat în cuvîntul de 
deschidere pentru 
pactului C.E.N.T.O. Ministrul 
afacerilor externe 
Britanii, Richard Butler, a sa
lutat faptul că sînt căutate noi 
cai pentru înlăturarea riscului 
războiului și i-a chemat pe 
partenerii C.E.N.T.O. să strîn- 
gă legăturile cu membrii pac
telor militare N.A.T.O. și 
S.E.A.T.O. Miniștri de externe 
ai Iranului, Pakistanului și 
Turciei și-au manifestat însă 
interesul nu atît pentru pla
nurile militare, cît pentru pro
blemele cu caracter economic 
și financiar.

Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni figurează probleme ca 
relațiile Est-Vest, problemele 
Ciprului, Cașmirului, Vietna
mului de sud și situația mili
tară generală din țările în 
care acționează C.E.N.T.O.

întărirea

al Marii

PUBLICITATE PENTRU 
CAFEA

C
onsiliul internațional al 
cafelei (I.C.O.), din care 
fac parte 14 țări producă

toare și importatoare de cafea, 
a hotărît, în cadrul conferinței 
care are loc în prezent la Lon
dra, crearea unui fond special 
destinat diferitelor măsuri în 
scopul sporirii consumului de 
cafea în lume. Printre altele, 
s-a hotărît ca echipe de experți 
să călătorească prin S.U.A. și 
Canada pentru a învăța gospo
dinele și pe proprietarii de re
staurante „cum să prepare ca
feaua, să o măsoare și să umple 
ceștile". De asemenea, urmea
ză să se desfășoare o intensă 
campanie publicitară în Argen
tina, Chile, Uruguay, Grecia, 
Elveția și Republica Sud-Afri- 
cană, unde consumul de cafea 

extins mult în ultimii ani.s-a

SFIRȘITUI. 
SINGE1UI NEGRU"

A
utoritățile columbiene au 
anunțat că după trei ani 
de urmărire; faimosul 

bandit Iacinto Cruz Usma, 
supranumit „Sîngele negru“, a

A
utoritățili 
anunțat

ȚINTA VII
Focuri de armă la Lisabona. Un 

revolver sau mai multe au fost 
descărcate în viteza, cu abilitatea 
expertului în materie. Polițiștii 
păreau mulțumiți de ispravă. 
Gloanțele și-au atins ținta. Iar 
ținta nu era un manechin ca pe 
timpurile de instrucție, ti o ființă 
vie — un student. Băiatul, rănit, 
a fost de urgență expediat către 
spital.

De ce armele poliției s-au în
dreptat nemiloase către acest stu
dent portughez ?

Agenția ,,REUTER" care rela
tează întîmplarea afirmă că stu
dentul a fost surprins pe cînd 
răspîndea. „literatură subversivă". 
Domnii polițiști n-au stat pe gîn- 
duri. De îndată, în liniștea apăsă-

toare a străzii au răsunat focurile 
de armă.

La poliție se vădește destulă 
discreție. Persoanele în măsură să 
dea lămuriri preferă tăcerea. Ele 
refuză să precizeze despre ce anu
me „literatură subversivă" ar fi 
vorba.

Dar și fără lămuririle lor s-a a- 
flat că de cîteva zile pe străzile 
Lisabonei circulă manifeste, ieșite 
din tiparnițe clandestine, care 
cheamă populația să demonstreze 
de 1 Mai. Manifestele acelea mi
cuțe, răscolitoare prin puterea a- 
devărului, sînt, probabil, cumplita 
„literatură subversivă" pentru di
fuzarea căreia un student (și poa
te nu mimai el) a devenit ținta 
gloanțelor poliției.

M. RAMURĂ

Nouă sute’ de mineri din regiu
nea Wullongon de pe țărmul de 
sud al Australiei au declarat o 
grevă de protest împotriva hotă- 
rîrii arbitrare a așa-numitului .tri
bunal din industria carboniferă de 
a nu. considera ziua de 1 Mai săr
bătoare legală. Tribunalul a adop
tat această hotărîre la cererea pa
tronilor.

Hotărârea tribunalului a provo
cat indignare în rîndul minerilor

din regiunea Wullongon care săr
bătoresc ziua de 1 Mai începînd 
din 1902. In 1947 ei au obținut 
ca ziua de 1 Mai să fie declarată 
în mod oficial zi de sărbătoare. 
Președintele federației minerilor 
din sud, Smart, a declarat că în 
ciuda hotărârii tribunalului, mine
rii din această regiune vor săr
bători și anul acesta ziua de 
1 Mai.

Telegrame transmise de agenții
le dc presă occidentale, relatează 
ca, în ultimul timp, junta militară 
din Ecuador a luat noi măsuri îm
potriva forțelor democratice din 
această țară.

Una din știrile sosite din Ecua
dor anunță că junta militară a 
emis un decret care declară drept 
ilegală Federația studenților uni
versitari, interzicînd totodată orice 
activitate politică a studenților și 
profesorilor din universități. Acea
sta reprezintă una din nenumăra
tele măsuri prin care oficialitățile 
caută să înfrîngă avîntul luptei 
studenților ecuadorieni pentru 
drepturi democratice.

Care au fost de fapt motivele 
pentru care junta de la Quito a 
procedat la dizolvarea acestei or
ganizații studențești ?

Instalat cu 9 luni în urmă, ca 
urmare a loviturii dc stat militare 
de la 11 iulie, actualul regim a 
procedat la suspendarea celor mai 
elementare drepturi democratice. 
Represiunile îndreptate împotriva 
forțelor democratice n-au ocolit 
organizațiile studențești, diferitele 
personalități universitare din țară. 
Studenții, ca răspuns la măsurile 
luate de junta, au demonstrat le- 
vendieîndu-și drepturile. Junta a 
dispus ocuparea universităților de 
către trupe și arestarea unor con
ducători ai studenților. Au fost în
chise universitățile din Quito și 
Guayaquil. Numai în două luni au 
fost arestați peste 500 de partici
pant! la demonstrații. Federația 
studenților universitari a adresat 
un apel în care a cerut deschide
rea imediată a facultăților, elibe
rarea neîntârziată a studenților și 
profesorilor arestați. „închiderea 
universităților din Quito și din alte 
orașe — se arată în apel — repre
zintă un nou atentat la tradițiile 
culturale și universitare din țară".

Pentru a putea frîna acțiunile 
forțelor democratice din facultățile 
și universitățile ecuadoriene, jun
ta militară a elaborat un proiect

care prevede lichidarea autonomiei 
universităților, pe această cale cău- 
tînd să frîneze orice acțiune pro
testatară a studenților din Ecuador. 
In întreaga țară, proiectul juntei 
a fost întîmpinat cu declarații și 
manifestații de protest, la care re
gimul dictatorial a răspuns prin- 
tr-un nou val de arestări. Ultimele 
telegrame anunță în acest sens, că 
autoritățile militare din provincia 
Manabi au arestat pe principalii 
conducători ai secției locale ai Fe
derației studenților universitari. 
Motivul arestării a fost semnarea 
de către aceștia a unei declarații 
în care protestau împotriva „legii 
cu privire la lichidarea autono
miei universităților".

Desființarea Federației studenți
lor universitari — ca ultimă mă
sură a autorităților de la Quito — 
nu a dus la înăbușirea acțiunilor 
studențești. Forțele democratice 
din Ecuador unite în Mișcarea na
țională pentru libertate și-au in
tensificat eforturile mobilizînd 
masele la lupta pentru răsturna
rea dictaturii militare, pentru cu
cerirea drepturilor și libertăților 
democratice.

IOAN TIMOFTE

DAMASC 29 
Corespondenții 
n-unță că marți seara, forțele 
de securitate siriene au. pă
truns în clădirea Camerei de 
comerț unde avea loc o ședin
ță a comercianților. Ședința a 
fost suspendată, iar 30 dintre 
participanți arestați. Această 
acțiune a fost întreprinsă 
după ce în cursul zilei, negus
torii din Damasc au refuzat să 
răspundă la chemarea lui A- 
min El Hafez, președintele 
Consiliului național al coman
damentului revoluției, de a 
înceta greva. Președintele a- 
vertizase că în cazul în care 
nu vor fi deschise magazinele, 
se va recurge la forță. Cores
pondentul agenției U.P.I. a- 
nunță că în aceeași zi, polițiș
tii au pătruns în unele maga
zine, ordonînd cu forța deschi
derea lor. Cu toate acestea, 
din surse informate se anunță 
că la greva negustorilor s-au 
alăturat și funcționarii de la 
băncile din capitală, care s-au 
declarat împotriva politicii ac
tualului regim baasist.

(Agerpres). 
de presă

„Un spectacol molt aplaudat44
Succesul artiștilor romîni
la Florența

' < : \

FLORENȚA 29 (Agerpres).
Grupul soliștilor baletului 

romîn. care se află în turneu 
în Italia, a dat marți seara 
primul spectacol la Florența 
pe scena teatrului „Pergola“. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
succes deosebit, artiștii fiind 
aplaudați la scenă deschisă și 
chemați la rampă după fiecare 
dans executat.

Presa locală se referă în 
mod elogios la spectacolul 
prezentat. Ziarul „Giornale 
del mattino", în articolul 
„Fantezia de dansuri celebre 
la teatrul „Pergola“, arată că 
spectacolul de la Florența al

artiștilor romîni a dezmințit 
toate afirmațiile celor care 
susțin că recitaluri din frag
mente de operă sînt neconvin
gătoare și nejustificate. Dez
mințirea — arată autorul arti
colului — a fost posibilă prin 
execuția de o măiestrie deose
bită a . interpreților romîni 
care sînt elemente dotate cu o 
tehnică strălucitoare și o in
tuiție muzicală sigură".

Ziarul „La Nazione“ scrie : 
„întregul program a fost pe 
drept cuvînt mult aplaudat, 
fiind un spectacol foarte inte
resant, de semnalat tuturor ce
lor care iubesc baletul clasic".

$

fost ucis în cursul unei lupte 
cu polițiștii în localitatea El 
Cairo. Usma, care are j>e con
știință peste 200 de asasinate, 
se refugiase la ferma fratelui 
său care l-a denunțat poliției. 
Alți trei membri ai bandei lui 
Usma, au fost de asemenea, 
uciși. Un polițist a fost grav 
rănit.

LEGĂTURILE TELEFONICE 
CU AFRICA

ȘAPTE ANI IN JUNGLA

/
n orașul Uruguayan de fron

tieră Rivera au sosit săptă- 
mîna trecută 80 de bărbați, 

femei și copii, membri ai unui 
trib de indieni din Brazilia care au 
rătăcit timp de șapte ani prin 
jungla braziliană. Conducătorul a- 

cestui grup, Gustavo Suarez Ba
tista, pretinde că este fiul unui 
imigrant portughez în Brazilia și 
al unei indiene nomade. Descriind 
peripețiile prin care au trecut, el 
a explicat că greutățile înt'impinate 
în cale i-au făcut să deprindă 
multe lucruri neștiute pînă atunci.

Cel mai bătrîn membru al grupu
lui este un bărbat de 99 de ani. 
Ei intenționează în prezent să 
meargă pînă în capitala Uruguay-u- 
lui, Montevideo, după care se vor 
întoarce în delta fluviului Amazon.

Z
iarul „Ghanaian Times", 
relatează că în curînd în 
Africa \or începe lucră

rile pentru construirea unei re
țele de telecomunicații conti
nentale, care va permite stabi
lirea unei legături telefonice 
directe cu orice țară africană. 

Acest proiect include pregă
tirea a 8 000 de specialiști afri
cani în domeniul telecomuni
cațiilor. Proiectul va fi realizat 
de către Uniunea internațională 
a telecomunicațiilor și Comisia 
economică a O.N.U. pentru 
Africa.

DIFICULTĂȚILE 
EXPEDIȚIEI STAIB

E
xpediția norvegiană con
dusă de Bjorn Staib, ca
re și-a propus să ajun

gă la Polul Nord pe jos, în
tâmpină serioase dificultăți în 
drumul ei din cauza condiții
lor de climă extrem de aspre. 
Cantități enorme de ..zăpadă 
foarte afinată și ghețari u- 
riași neprevăzuți în itinerariul 
expediției,, îngreunează înain
tarea ei spre Pol. Deși au tre-

;•

Tîrgul de la Basel se distinge prin originale prezentări. Iată 
postură de vîslași...

cut mai bine de cinci săptă
mâni, expediția nu a putut 
străbate decît o distanță de 
125 mile, în timp ce alte 450 
de mile o mai așteaptă pînă 
la Pol..Obiectivul primei eta
pe este :atingerea stației me
teorologice americane situată 
la o distanță de 250 mile de
părtare de Pol.

RINOCERII AMENINȚAȚI 
DE... ELEFANȚI

P
ofta de mâncare a elefanți- 
4or ridică o gravă problemă 
în fața zoologilor din Ke

nya :> ea pune în pericol supra
viețuirea rinocerilor, îndeosebi’ în

pinguini aduși în- originala

parcul 
malele 
tatc.
cadrul 
vut loc la Nairobi cu participarea 
zoologilor, biologilor și altor spe
cialiști, aproximativ 16 000 de 
elefanți consumă în întregime ier
burile pe o suprafață de 20 000 
km pătrați și doboară copacii 
ceea ce face ca restul ierburilor, 
expuse la soare, să se usuce și, în 
dese cazuri, să ia foc. In felul a- 
cesta, rinocerii al căror număr în 
această țară este de numai 782 țional Tsavo și organizarea unui
exemplare, pe * lîngă faptul că serviciu de luptă împotriva in-

vînători și cendiilor.

național Tsavo unde ani- 
sălbatice trăiesc în liber- 

După cum s-a explicat în 
unei consfătuiri care a a-

sînt amenințați de

braconieri, nu mai găsesc nimic 
de mîncare după trecerea turme
lor de elefanți. Cînd iarba se usu
că, trebuie așteptat sezonul ploi
lor pentru ca vegetația să reapară.

In cursul consfătuirii, directo
rul parcurilor naționale din Kenya, 
Mervyn Cowie, s-a pronunțat în 
favoarea găsirii unei soluții pen
tru reducerea numărului elefanți
lor dar nu pe calea împușcării a- 
cestora. El a cerut efectuarea unui 
studiu în această problemă, spori
rea surselor de apă în parcul na-
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BELGRAD. — In zilele de 28 și 29 aprilie a avut 
loc la Belgrad reuniunea președinților Comitatelor de 
colaborare balcanică, pentru stabilirea ordinei de zi 
a celei de-a IV-a întîlniri a reprezentanților acestor 
comitete, care va fi organizată anul acesta în capi
tala R.S.F. Iugoslavia. Din partea R. P. Romîne a 
participat Mihai Ghelmegeanu, președintele Comite
tului romîn pentru colaborare balcanică.

ROMA. — Acad. Nicolae Teodorescu, decan al 
Facultății de Matematică a Universității București, 
a ținut un ciclu de conferințe la Universitatea din 
Rama. Conferințele au fost urmărite de un nu
meros public. In cadrul manifestărilor de aniver
sare a 400 de ani de la nașterea lui Galileo Galilei, 
prof. Nicolae Teodorescu a dat citire mesajului Aca
demiei R. P. Romîne trimis președintelui Acade
miei „dei Lincei". Marți, ministrul R. P. Romîne 
la Roma,-Mihai Marin, a oferit cu ocazia vizitei un 
dejun la care au luat parte numeroși academicieni 
și alte personalități din lumea științifică.

DAR-ES-SALAAM.. — Președintele Republicii 
Unite Tanganica și Zanzibar, Julius Nyerere, a ariun- 
țat că actuala capitală a Tanganicăi, Dar-es-Salaam 
va deveni capitala noii republici.

FORT-LAMy. —. Adunarea Națională a Republicii 
Ciad a adoptat o lege cetind evacuarea în termen 
de trei luni a trupelor franceze staționate pe terito
riul'acestei țări și înlocuirea unor funcționari străini. 
Legea urmează să fie înaintată guvernului. Prezen- 
tînd proiectul de lege, Paul Djibrine, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naționa
le, a subliniat că „Ciad-ul este independent și nu 
putem tolera existența în continuare pe teritoriul 
nostru național a bazelor militare franceze care au 
fost, sînt și vor fi o primejdie serioasă pentru inde
pendența noastră".

FREETOWN — Primul ministru al statului Si
erra Leone, Milton Margai, în vârstă de 68 de ani, 
a încetat din viață în seara zilei de 28 aprilie.

LONDRA. — Regele Laosului a adresat guvernu
lui Matii Britanii o scrisoare în care face cunoscut 
că din cauza recentelor evenimente din Laos este 
obligat să-și amine vizita oficială pe care trebuia 
«-o facă în Marea Britanie între 4 și 7 mai.
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