
ĂIASCĂ 1 MAL ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE
A CELOR CE MUNCESC!

- 1 MA I - Proletari din toate țările, uniți-vă I

■ ub faldurile însorite
ale primăverii, mili
oane de locuitori ai 
planetei noastre se voi 
aduna în zorii atestei 
zile să sărbătorească 
întîiul de Mai, ziua so

lidarității internaționale a ceior ce

cînleia
muncesc.

In patria noastră, tabloul acestei 
dimineți, mereu mai plin de opti
mism și încredere în viitor, ne-a 
devenit familiar și drag. Pe stră
zile întinerite ale orașelor el reu
nește coloanele pline de voie bună 
care se scurg ore în șir purtînd 

. pancarte pe care stau înscrise, 
alături de realizările obținute, cu
vinte pline de dragoste față de 
partid, cuvinte care exprimă hotă- 
rîrea tuturor celor ce muncesc de 
a întîmpina cel de-al IV-lea Con
gres al partidului cu noi succese 
în producție.

Au trecut cinci ani de la Con
gresul al III-lea al partidului, dar 
cît de bogată în succese și înfăp
tuiri este cronica acestor ani So
cialismul a triumfat deplin și de
finitiv în orașele și satele țării. 
Prin munca harnică și pricepută 
a clasei noastre muncitoare, s-au 
obținut noi și mari succese în in
dustrializarea socialistă a țări:. 
Față de anul 1959 volumul produc
ției industriale s-a dublat, reali- 
zîndu-se un ritm mediu de creș
tere de 14,8 la sută. în comparați-: 
cu 13 la sută cît fusese stabilit in 
planul șesenal. La sate, încheierea 
procesului de cooperativizare socia
listă a deschis căi largi pentru pu
nerea în valoare a tuturor posi
bilităților de creștere a producției 
agricole. Succesele obținute în dez
voltarea economică a țării au făcut 
posibilă creșterea, an de an, a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii.

Tineretul patriei noastre are as
tăzi condiții nebănuite în trecut 
de a munci, de a se odihni, de a 
învăța. Astăzi, în școlile patriei, 
practic, învață toți copiii țării. în 
perioada 1959—1964 numărul stu
denților din anul I a crescut de 
2,2 ori.

Grijii pe care partidul, statul 
nostru o poartă tineretului, gene
rația noastră îi răspunde prin 

a munca sa însuflețită in intreprin-
’ deri și pe ogoare, prin eforturi

susținute de a învăța din ce în ce 
mai bine. Pregătirile pentru ir.tim- 
pinarea Congresului partidului con
stituie pentru tineretul patriei noa
stre. pentru întregul nostru popor 
un prilej de a-și afirma și mai 

' puternic forța sa creatoare, spiri
tul de inițiativă, voința de a face 
să crească și mai rapid puterea eco
nomică a țării. Ca o dovadă a a- 
cestor înălțătoare sentimente stau 
succesele obținute în îndeplinirea 
și depășirea planului pe primul 
trimestru, realizările însemnate pe 
care le-au obținut oamenii muncii 
în întîmpinarea zilei de 1 Mai — 
prima etapă a întrecerii socialiste 
din acest an, — munca însuflețită 
a țăranilor cooperatori care pun 
în aceste zile bazele recoltelor vii-

*

toare.
Și dacă ai putea cuprinde cu 

privirea întreaga țară, în această 
dimineață de întîi de Mai. ai pu
tea vedea cum poporul întreg, stă- 
pîn pe soarta sa, își exprimă ho- 
tărîrea de a continua neabătut 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste, încrezător și profund 
atașat față de încercatul său con
ducător, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn.

Poporul nostru este conștient că 
marile înfăptuiri obținute în de- 
săvîrșirea construcției socialiste re
prezintă contribuția sa activă la 
întărirea sistemului mondial socia
list, la creșterea influenței socia
lismului în întreaga lume. în toată 
lumea se întăresc forțele care 
luptă pentru socialism și pace ; ra
portul de forțe s-a schimbat ra
dical în favoarea socialismului. Scinteia tineretului

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XXI. Seria D. St.WM 6 PAGINI — 25 BANI

Muncitor

Vineri 30 aprilie 1965

in acest număr
în pagina a ll-a semnează:
• Acad. Zaharia Stancu

• Fănuș Neagu

• Ilie Parcam

• Constantin Chîriță

Pagina a lll-a — O pagină de
dicată „Zilei tineretului 

din R. P. Romînă"

în pag. a IV-a și a V-a:
• în picătura de mercur a 

cifrei

o Istoria unei victorii
• Bucuria de a crea

Desen de N. POPESCU

/

Pentru că inimile noastre bat
în numele pămîntului pe care trăim și visăm, 
Pentru că frunțile noastre încununează 
Aerul curat al unui relief uluitor,
Pentru că munca ne înnobilează 
Miinile limpezi,
Pentru că fiecare duce-n el
Biografia sa
Ca pe-o răsfrîngere
A biografiei tuturor,
Pentru că — în sfirșit — trăim aici 
Cel mai febril și cel mai agitat
Secol din calendarele pămîntului,
Să ne gîndim la șirul 
Imens de luptători,
De gînditori, de visători din temelia noastră, 
Și să cîntăm în numele lor și în numele nostru, 
Imnuri de slavă
Partidului nostru Muncitoresc.

Cîntă bărbații fericitei noastre țări,
Cîntă ca o dovadă de putere, 
Partidul e în liniile feței noastre 
în hohotul oțelăriilor
Din Reșița și Hunedoara,
Se înstrunează firele de grîu
Din Bărăgan și din Crișana
Și din Oltenia
Și cîntă toți copiii țării noastre
Și țara mai intens ca totdeauna, 
Și mai puternic și mai unitar 
Cu-ncredere energică în viață.

Cîntă poporul meu adine și curajos, 
Poporul meu
De luptători, de gînditori, de visători,
Poporul meu
Egal istoriei celei mai vii,
Poporul meu,

Stăpîn al propriului său destin, 
Timonier al geografiei sale,
Scut păcii. 
Partidul meu 
Răsărind din poporul meu.
Soare — din hartă de soare fierbinte — 

E-n cîntecul lui.

*

Trecem în marș neîntrerupt 
De sute de ani către clipa aceasta, 
Trecem din ce în ce mai strînși 
In jurul marilor idei
Ale democrației și ale libertății, 
Și niciodată cel care-a-nvățat 
Tainica meserie a cintecului 
Nu s-a simțit mai fericit ca astăzi, 
în marș, printre oameni, 
Liră în coloana de manifestanți

Și astfel cum s-a spus mereu 
Despre țara mea 
„Romînia, țara
Mioriței, a Iui Eminescu, a Iui Tudor, 
A lui Bălcescu", voi spune 
„Trăiesc în Romînia, țara
Mioriței, a lui Eminescu, a lui Tudor, 
A lui Bălcescu,
A Partidului Muncitoresc Romîn".

Trăiesc în Romînia, 
Țara în care s-a născut 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
Țara în care se dezvoltă 
Puterea lui magnetică,
Emoția etapelor pe care le străbatem.

Po«m
d« AMMAN PAUNESCU
___ __ ____I

Dunărea trece ca • veșoseie. 
Carpații veșnicie sânt.

Și anotimpurile se 1—ți 
Din nou, și trec inerta ari iad 
Și cîmpul nostru e ca • sâmintă 
In care sute de semințe sznt.

Să ridă, fericit știind rbi —zici 
Partidului Muncitoresc tmia drept tar.
Să ridă patria mai săaăăaa ca taMeoama 
Și mai puternic și mai unitar.

*

Mărturisește tot ce s-a făcut in țara mea 
Despre puterea și despre căldura 
Partidului Muncitoresc Romîn
Mărturisește marele oțel cu glas de stea. 
Mărturisește Hunedoara și Reșița 
Și mărturiile rămin.

Mărturisește griul greoi din Bărăgan
Și griul din Banat și din Crișana și de peste tot 
Și mărturiilor le sint contemporan
Și le aud și vi le spun
Și vi le zbor ca un pilot

Strălucitoarea ură cind te-ai născut există 
în inimile toate cite iți ard in steag 
Din vreme urci puternic in era comunista 
Partid Muncitoresc Rotnin și Drag.

Și intr-un veac de aur e prefăcută ora 
Și ni se face gindul oțet zidire, zbor.
Partid al ființei noastre, steag viu al tuturora.
Prezent deschis adine in viitor. -

Din lupte vii cu fața continuă și pură 
Gindit de toți bărbații acestui roșu prag 
Luptat de ei în vreme, in încleștare dură 
Partid Muncitoresc Romîn si Drag.

Tu care dai naturii impulsul să vorbească 
Să spună : o cimpie. un șantier, un pom. 
Ridici pe-aceste arii de limbă romînească 
Pe oua la înălțimea lui de om.

Tu. clar ca ochii limpezi ai virstei luminoase 
Și oaaaenilor noștri ea fiii lor de drag
Lumina vieții tale ne-o dai pe frunți, pe case 
Partid Muncitoresc Romîn și Drag

Departe se aude cuvintul tău in lume 
Și faptele zidite in epocă îți sint,
Dai vieții noastre nume, dai firii noastre nume. 
Și nume dai acestui bun pămint.

li poeți in timp pornirea profundă către pace 
Sub zodii carpatine, sub strălucitul arc, 
si cinstea lui adusă prin secole încoace, 
Partid Muncitoresc Romîn și Drag.

O, se aude rouă cutremurînd Carpații 
-i griul nou din focul pămîntului ieșit 
Cind luna Mai își toarnă sublimele vibrații 
Pe țara mea drapel de infinit.

Pe tine parcă-n vreme te-a așteptat natura 
Atit de mult copacii și apele atrag 
Cuvintele pe care le rotunjește gura : 
Partid Muncitoresc Romîn și Drag.

Și lemnul se supune și intră în vioară 
Și piatra în construcții se-alătură deplin 
Și din pămintul negru chemate cald afară 
Recoltele se dăruie și vin.

Și ora neuitată cind te-ai născut există 
în inimile toate cite îți ard în steag 
în vreme, urci puternic în era comunistă, 
Partid Muncitoresc Romin și Drag.



CU FRUNTEA SUS
entru a douăzecișiuna oară — ca 
oameni liberi și popor stăpîn pe 
soarta sa, conștient de sarcinile isto
rice pe care le are de îndeplinit, și 
hotărît a le îndeplini — ne încolo
năm sub mărețul, victoriosul și in
vincibilul steag al luptei pentru 

socialism.
Coloana poporului nostru se inșiruie in co

loana uriașă, nesfirșită, care unește astăzi țară 
cu țară, continent cu continent, trecind peste 
munți și oceane, pășind peste granițe și ba
riere, învăluind întreg pămîntul ș; unindu-și 
capetele peste emisfere, la antipozi. Cine ar pu
tea observa globul pămintesc de acolo de unde 
în curînd îl vom putea privi — identiticîndu-1 
printre alte mii de planete, așa cum identificăm, 
de pe vîrful unui munte. în puzderia de acope
rișuri ale orașului, din vale, acoperișul si fe
reastra casei noastre — ar remarca, astăzi, pe 
configurația scoarței sale șuvoiul și talazul unui 
fluviu nesfîrșit ale cărui albii și aie cărui brațe 
nenumărate îl cuprind și îl îmbrățișează ca 
într-o strînsă rețea vie : e fluviul proletariatului 
mondial, al celor ce muncesc cu brațele ș: cu 
mintea, al celor ce. prin munca lor, er*»» 
toate bunurile materiale și morale cu care se 
întreține viața omenească și prir. :e irtalti
tot mai sus valorile civilizației. Ce freamăt 
irezistibil, cită forță invincibila, cită fi iiiiiimi ți 
de necuprins !...

Traversînd, în toate direcțiile, întreg pămin- 
tul, coloana muncitorească a demonstrației de 
1 Mai. se află cînd în zone luminoase și calde, 
cînd in zone reci și întunecoase, ba sub viaturi 
aspre, ba sub adieri înviorătoare; faldul stea
gului roșu bate, fie minios și răzbunător, fie 
majestuos și lin. Coloana trece prin țări capi
taliste, in care munca productivă și creatoare e 
încă supusă exploatări, de către pc-e--._ <et... 
ai banului și ai privilegiului social; prin țări 
dictatoriale, in care cuvîntul i.bertăț;; este hii- 
tuit, întemnițat și gîtuit : prin țări coioniale. 
unde se încearcă încă, prin forța abuzului istoric, 
să se mențină populați; întreg, ir. afara ce'.or 
mai elementare binefaceri ale civilizației, și a 
celor mai firești manifestări ale demnității ane 
nești : prin țări in care, abia obținute priagre* 
luptă, libertatea și independența sin-, ..-.vadate 
de armate ale imperialismului și mirmiiliiim 
lui, și atacate singeros. cu avioanele, cu tunorBe 
și cu gazele otrăvitoare

Dar coloana noastră internațională trece prin 
țări care se întind peste o jumătate a g’.ooulu. 
pămintesc, ale căror popoare au scutura: fjg-jl 
exploatării de clasă și al robiilor de orice soi. 
și construiesc socialismul și comunismul con
struiesc societatea oamenilor liberi, egali. îoM-

de acad. Zaharia Stancu

țiți, a oamenilor demni și mîndri de a purta 
acest nume și de a nu-1 lua în deșert. Insă ori

care ar fi climatul social ți atmosfera politică 
a zonelor, a regiunilor, a țărilor prin care trece 
coloana frăției internaționale a celor ce mun
cesc. direcția mersului său. țelul curgerii sale 
fluviale, sînt unul și același — unul și același 
de cînd 1 Mai a devenit ziua simbolică a con
științei proletare, unul și același pină la sfirșitul 
veacurilor : eliberarea omului de exploatare și 
asuprire, salvarea omului de catastrofa funestă 
și rușinoasă a războiului, construirea unei lum: 

' noi. de libertate, de dreptate socială, de pace și 
de progres, lume a conlucrări: internaționale 
frățești pentru crearea ane: vieți mereu mai 
bune, și a unui om nou. mereu ma; bun.

Forța și ritmul de mers a! coloanei proletare 
cresc zi de zi. cu fiecare biruință pe care oa
menii muncii o înregistrează in lupta lor ne
curmată. Biruințele țărilor socialiste dovedesc, 
pe viu și bi concret, posibilitățile și puterile 
materiale și morale, practic infinite. ale oame
nilor ți popoarelor stăpine pe soarta lor. inde
pendente și suverane in'patria lor. Existența ți 
acțiunea lagărului țărilor socialiste a făcut sâ 
se incline adine balanța istoriei, fac ca pentru 
oamenii munci, din țările încă neeliberate, idea- 
ul revoluției să apară apropiat, sclipind pu

ternic ta perspectiva luminoasă a zilei de 1 Mai.
Din acest punct de vedere, noi. cei care for

măm coloana rominească a uriașei demonstrații 
internaționale, avem toate motivele de a păși cu 
fruntea sus. de a ne mîndri cu rezultatele obți
nute în munca de construire a socialismului. 
Cine iți amintește de prima demonstrație de 
I Mai. la lumina zilei, acum exact douăzeci de 
ani. n-a uitat că. pe atunci, totul ținea de viitor, 
totul aștepta cu înfrigurare viitorul, incepind cu 
miinile noastre goale și cu țara de paragină 
și înapoiere pe care o smulsesem din miimle 
fascismului și burghezie;. Dar au trecut două
zeci de ani. și n-a trecut unu! fără ca o serie 
de mărețe viziuni aie celor mai cutezători dintre 
noi sâ nu fi devenit realitate vie.

Ne-am angajat atunci să transformăm țara 
noastră, lipsită de industrie, intr-o țară indus
trializată. socialist industrializată.

Ne-am ținut cu vin tul Astăzn produsele in
dustriei noastre de toate felurile nu numai că 
au înălțat vertiginos nivelul nostru de trai, dar 
circulă pe numeroase piețe ale lumii, și stat 
căutate, cerute

Ne-am angajat sâ transformăm agricultura 

noastră înapoiată, rudimentară, încremenită, 
într-o agricultură socialistă, intens productivă, 
organizată după cele mai perfecționate metode, 
doțată cu puternice mijloace tehnice.

Ne-am ținut cuvîntul. Astăzi agricultui-a 
noastră cunoaște un avînt cum n-au îndrăznit 
să viseze niciodată părinții noștri, satul și-a 
schimbat înfățișarea, luînd orașului monopolul 
electricității, al școlii, al dispensarului medical, 
al cinematografului, teatrului, al radioului și 
televiziunii.

Ne-am angajat să transformăm un popor pe 
trei sferturi analfabet, în popor de înaltă cul
tură. printr-o operă de revoluție culturală cum 
nu s-a mai pomenit.

Ne-am ținut cuvîntul. Astăzi nu mai există 
nici un analfabet, avem zeci de universități și 
școli superioare, zeci de mii de studenți. sute 
de mii de intelectuali — astăzi cărțiic noastre 
se trag in tiraje colosale, dispar din librării in 
douăzeci și patru de ore — astăzi problema este 
cum să facem față setei de lectură, de invăță- 
tttrâ. de cultură, pe care o încearcă fiecare cetă
țean al aceste; țări...

Ne-am angajat-. Cite lucruri n-au intrat in 
chenarul unor angajamente care păreau îndrăz
nețe. exagerate, utopice, și care, după realizare, 
ni se par modeste, prea puține, prea timide.

Ne-am ținut cuvîntul. Ni l-am ținut, căci am 
avut încredere in Partid. în idealul socialise în 
puterile noastre libere. Azi ne trebuie de zece, 
de o sută de or! mai multe steaguri $i pancarte 
și cuvinte, pentru a raporta Partidului și po
porului ce am realizat decît ne trebuiau acum 
douăzeci de ani pentru a formula revendicări, 
pentru a ne lua angajamente.

Am construit socialismul — iată ceea ce pu
tem spune, intr-un cuvint. pentru că am fost 
liberi, pentru că am știut că rodul muncii 
noastre e al nostru, pentru că am ascultat glasul 
Partidului, și pentru că am fost uniți, pentru că 
am făcut zid în jurul lui.

Ne mai luăm noi angajamente ? Ne mai luăm. 
Pentru că nu cunoaștem limite pentru binele 
poporului, pentru năzuințele noastre patriotice, 
pentru datoria față de cei de miine. față de toți 
cei ce vor continua, sute și sute de ani, munca 
noastră, opera noastră. Și pentru că știm că tot 
ceea ce realizăm, fiecare nou bun pe care-1 dăm 
poporului nostru, și fiecare nouă strălucire dată 
patriei noastre. constituie o contribuție prețioasă 
ia lupta întregii lumi a celor ce muncesc. Ia 
apărarea păcii, la consolidarea valorilor de fră
ție internațională. de progres, de civilizație și 
omenie superioară...

Iată ce simte, ce gindește și ce spune coloana 
noastră romînească. de 1 Mai 1965. Foto: I. CUCU

Oameni din primele rin duri
mul de iinză ■— 
a citit — o Jipă- 
pinza de ahav a 
orizontulig; a mul- 
vat-o iuti un caicul 
mintal: spec a tă
iat fenu ca twaUi

indicând intr-acvl •»- •.
Sintem pe fi.... . .

Dunării, acolo undi
apelor și tăbăcea mia*enft a pie
trei. se desk- r .
o bătălie ce va muc :..a 
consecințele ei - - ' • ■ •
industrială a țâri: dat >.
unui întreg ținut Salcna aoaio 
unde, privind primele Im— ale 
unui nou relief.
de mina omului. ia cb-
pele trecerii in rta nas- . ■; . 
mai grandios proiect de i im liăc 
tie al anilor noștri: —rea hidro
centrală de la Porțile de F*r. 
Pe omul de lingă mine, tmăra! 
acesta voinic, aparent dau. ca 
o liniște deplină a fetei și octuier 
—■ nefirească în acest pettaj bu
ciumat, străbătut de . ais - 
ce anunță noua geograrir < -
torului — il cheamă Gbeotbe 
Zaliaria. Un nume. .. iest 
tie sute; unul dintre tr-
constructori ai noilor ..Por; s - 
nărene.

Cu ani în unnă (nu prea nadțis 
Gheorghe Zaharia a fost munci
tor. Muncitor, din părinți munci
tori. A învățat, a mers Ia facul
tate, a absolvit-o în 1956: un ti- 
năr ca atîția alții, dornic să — 
afirme, „să facă ceva-... I se pă
rea, ureînd scările facultăți . 
răspunde unei vocații stric: 
sonale, entuziasmîndu-se dm.' 
propria-i toană, după propriu-: 
gust. De fapt (mai tîrziu și-a da 
seama), se entuziasmase petris.: 
unor norme și orientări sociale 
norme și orientări pe care le ac
ceptase și pe care le sprijinea. 
Vocația construcției devenise, 
anii aceștia, însăși vocația U: 
aerul pe care-1 respiri.

Să urmărim mai departe — ' 
datele-i principale — traiectoria 
piuă la gestul de azi. Gh. Zahar:» 
a absolvit facultatea cu

CONSTRUCTOR
DE LUMINĂ

dt Iii* Purcaru

Noapte frumoasă de primăvară '
P» —

Tr.

părăsești nn că-

de Fdnuș Neagu

de lut 
teului, in 

meut. in- 
trupuri dc 

ied liaiștea cade 
■im. Tructoriștii 
L^rimetrul COO- 
dus Ibrienu s-au 

vatf» brigăzii, tropotul 
■mi jMwcsâ de cm ia ceoir suie, 
crește auuaâugilar, ca sa dispară, 
la fti de udcJuic, in ierburi sau 
ia < a 'orrar ilogice. Spre
mariane tuaAa. dincolo de viși
nii ai oănur muguri au pocnit — 
șir de atici eiplecS înlănțuite — 
in onmad zordor gonește un tren 
și-a bre-di ancă nerizbunati di 
plug se cietrai. amețiți de dorul

Sim panpnr^re băieți ți un 
bătns care tratată pește sîitul 
călare pe *oa culac de cauciuc 

Stanciu han. pre- 
șediaeeic cuvperutivei agricole, 
fnouad. vorbește cu șeful brigă
zii. iar iu limpid acesta, m flăcău 
îndesat, cu șapca ezeiditu pe 
ceață, așezat pe primă treaptă a 
ceg/aoadui. ciută la acordeon

— Încerci tâ-ți vinzi dorul 
ride St— ■

— Poftim ?
— Dond. zic, nu se vinde.
— Da. nici măcar pe clape de 

sidef
— Cind o ai creasA luna, 

sp—e Slauriii imoaeinds-se spre 
șeful bngăzti cin din nou aici.

— Nu-i nevoie, urfrăm singuri 
in hm-di.

— Oracuna. tot o si trec inculc 

spre Amara. Trebuie s-aprindem

focul m livezile de caifi. Ieri a 
fast puțina ceață, a fost rece. O 
să trec, conchide și revine - la 
acord eon ist: Ți-e dor de ea, Mi
hai? . - -i.

— A plecat de trei săptămîni. 
S-a dus sâ-și cadă sora la Brăila.

— A. de douăzeci de zile nu 
dormi tu ?

— Dorm, că mâ-ntorc frînt de 
oboseală. Dar mă trezesc mereu.

— Eu, ciad eram mic, am 
vrut să-mi cînd somnul. Venea 
unul cu turtă dulce și trăgea la 
noi. ~
Dă-mi, zic, două păpuși de turtă 
dulce și-fi tind somnul. Mi-a 
dat și-am stat treaz toată noap
tea. Unde stă fata la Brăila ? 
Pleacă mîine șoferul nostru s-a- 

■ ducă o pompă, scrie-i, dacă vrei, 
și-ți duce el biletul. Așa, și pe 
urmă să dormi...

Ehei, nopți de primăvară, 
nopți cu cerul de cositor — și 
toi cocoși de lut, dănțuind ne
bunește peste munții Rimnicului! 
Nopți de la sfirșitul lui aprilie 
zgilțiite de neliniște.

Stanciu Ivan trece încet prin
tre șirurile de caiși. Răcoarea 
florilor, nepământeană, plutește 
peste întinderi. „Ce-au mai dat 
ocol pe aici iepurii, astă iarnă! 
ride omul. Proștii se aruncau 
peste nămeți să roadă coaja tînă- 
ră...“. Livada numără patru ani. 
intră pentru prima oară pe rod 
închegat... Uite, pe drumul ăsta 
(și măsoară lățimea cu pasul) o să 
băgăm camioanele. O să tindem 
un munte de caise iar cazonele 
de rachiu cor docoti zi și noapte: 
clo-do-do: Cu-copiii să fim a- 
tenți. să mănince cit cor. dur să 
nu rupă crengile. cum făceam 
noi cind eram mai mici... Ehei, 
lună, bufnită de gheață, să nu 
lași bruma să cadă, gata, am

Era bătrin, nu dormea.

isprâcit, am pus săniile în șopron. 
In ianuarie — nalba s-o ia de 
iarnă, că tirziu a mai venit ! — 
am tălpuit cu fier toate săniile 
copiilor. Nenea Stanciu, mă stri
gau, hai să batenl o bucată de 
fier... Sigur, măi, fierul e hun 
să-l bați cit e cald. Risipești fie
rul, mi-a zis, supărat, vicepre
ședintele, in cimpie fierul, și lem
nul, și sarea n-ai voie să le iro
sești. Dar gazul ? l-am întrebat. 
Gazul, cică, nu mai trebuie, a- 
cern lumină electrică. Da ? Bun. 
Află tu că am citit undeva că 
tovarășul Lenin care avea des
tule pe cap, cîteodată se dădea 
cu sania cu copii mucoși. Asta 
cu: mucoși, nu era cazul s-o spu
nă autorul, că doar se înțelege 
că dacă era ger pușlamalele de 
copii aveau lumînâreie sub nas. 
Dar, uite, pe munți plouă, fulge
rele sar pe stinci și hăuic brazii. 
Bună ideea aia a lui nea Pavel 
cind a zis să plantăm și noi brazi 
în parcul din mijlocul comunei. 
Mașina tot mergea la deal după 
viță de vie — hai să ia și patru
zeci de puiandri de brad să-i 
îngropăm in parc și in fața dis
pensarului. Te duci seara și te 
așezi pe o bancă. Difuzoarele 
varsă un cintec care-ți înmoaie 
inima, împrejur foțnește iarba, 
stai și privești, — in zare fierbe 
griul, scapără secara și scîrțîie 
ca într-o poveste de demult osiile 
căruțelor și dmg-ding zic faraoa- 
nele căruțelor, ding-ding. e mult 
tie mers căruțașule, pină la mar
ginea cîmpiei și pină la turlele 
Brăilei, e cale lungă — pricești 
și nu te mai saturi privind. Fru- 
moasă-i chnpia noastră sub pin- 
zele primăverii. Eu, aici și nu
mai aici aș putea trăi.

Nopți cu lună, nopfi fecioare, 
nopți de primăvară! Ploaia care 
spală munții a sărit hotarul în

cimpie. Galopează cumplit, din
colo de peretele livezii. Cocoșii 
<le lut cad în hrînci și iar se ri
dică. Uite la vișinii ăia, neghiobi 
mai sînt, își împreună crengile 
ca să se apere. Ploaia e caldă, 
cade înspumată, ce rost are să 
mai fugi ?

■— Bună seara, doctore, ce 
faci ?

— Vino să-ți dau pelerina mea, 
eu sînt de gardă, am ajuns unde 
trebuia.

— Mulțumesc, era un brad 
aici care da semne de oboseală.

— Acuma se prinde. I-auzi 
ce răpăială pe tabla casei, parcă 
trece-o caravană. Ia pelerina și 
du-te acasă.

— Intîi trec pe la șojer. Plea
că la Brăila și vreau să-l rog 
de-o scrisoare, s-o ducă undeva...

Obloune galbene, cu miros 
rășină și pelin. Prin crăpături&Ț 
lor se strecoară în uliță dire de 
lumină. Se înfig ca niște săbii in 
garduri și ploaia dănțuie fantas
tic. Solide, îmbrăcate spre crivăț 
cu scindări, îmbucate una în alta, 
casele se pregătesc să se cufunde 
in somnul dulce. Un om trece 
printre ele cu pelerina atîrnată 
pe umeri. Poartă în el mirosul 
livezilor, al cîmpiei și al pelinu
lui. Tînăr, putemia calcă înde
sat și țigara ii arde ascunsă în 
pumni. Undeva în urmă, sub jo
cul încîlcit al fulgerelor, un trac
torist și-a pierdut somnul. Ehei, 
nopți de primăvară, nopți fecioa
re, nopți înguste prin care vîn- 
tul și ploaia își tîrăște funiile — 
nopți ale cîmpiei mele, cită fru
musețe și nouă strălucire purtați 

dragostea tracto- 
fugit de tot, 
mai încearcă s-o

Poate 
va fi 

Ivan

geamuri, copiii

Desen de MIRCEA MILCOVJCI

VISELE Șl ARIPILE
amintesc pri- 

w*al 1 Mai sărbă
torit in libertate. 
Tvnarile încă mai 
bubuiau undera 
in depărtări. Pe 
trupul tării rănile 

se căscau hidoase, ruinele în
că fumegau in orașe, puterea 
celor citeca fabrici și uzine 
care scăpaseră urgiei războiu
lui era frracă. Si cu toate a- 
cestea ce entuziasm, ce clocot, 
ce energie, ce hotărire in ini
mile. și in glasurile celor care 
alcătuiau coloanele de demon
stranți ! Libertatea se intîlnea 
cu visul și cu setea de creație. 
Oamenii visau aprig, fiecare 
și toți la un loc aveau același 
vis : să ridice țara pe culmi. Si 
se amestecau conștient în șu
voaie nesfîrșite și își prindeau 
conștient brațele și își uneau 
conștient glasurile pentru a 
simți, pentru a demonstra uni
tatea puterii, fuziunea țelului, 
armonia visului. Se subordo
nau toți țelului suprem care 
însemna patria, viitorul ei. 
Comuniștii le încărcaseră ini
mile cu simțăminte noi, ge
neroase, nobile, îi obișnuiau cu 
mîndria și demnitatea de ce-

zățeai ai unei țări libere, le 
licmiMu căile cu idei clare și 
renue care se iascriau ca Miș
te .aiotst-.e sigure spre viitor. 
Era frumos " * 
ani 
frumos că pină și cutezătorii 
se emoționau imagiitinda-și-L 
Era evident: oamenii sem
naseră. fără șovăire, pactul. 
înțelegerea cu viitorul.

Au trecut de atunci două
zeci de —i_ Și 
cum spunea un 
ajuns din urmă 
privind ceea ce 
jurul nostru simțim că 
avem atitea strune cite ne-ar 
trebui pentru a cinta chipul 
de azi al patriei. Am pornit 
marșul spre viitor asigurindu-i 
țării temelii de oțel, adică pu
tere, și pe aceste temelii, ins
pirat de trăinicia lor, poporul 
nostru își împlinește victoriile.

Pretutindeni în țară se 
creează. Și creația — lege su
premă a vieții — este ne
întreruptă. De. aceea e atîta 
lumină pe chipurile celor care 
demonstrează astăzi. Ca întot
deauna în întîmpinarea unor 
mari evenimente — 1 Mai, 
Congresul Partidului — oame-

d« Constantin Chirițâ

chipul de peste 
al patriei, era atît de

iată-ne. 
poet, că 
viitorul, 
se află

csu 
am

S> 
în 

nu

■ii muncii din tara noastră 
și-au luat angajamente îndrăz
nețe pe care, cu fermitate, și 
!e-au dus și le duc la îndepli
nire.

Angajamentele cu care oa
menii muncii își măsoară pu
terea și capacitatea de a crea, 
cu care iși dovedesc atașa
mentul lor față de politica 
partidului și statului nostru — 
propria lor politică — au fost 
îndeplinite și depășite. Aceas
ta se simte din privirile lor 
mindre. din pasv.l lor caden
țat. din atmosfera pe care o 
imprimă marii sărbători. Ei 
știu că marele angajament al 
patriei, in fața anilor ce vin. 
marile planuri pentru trăini
cie, își sorb siguranța din 
mîinile, inimile și mințile lor.

„Ne-am respectat cuvîntul 
— spun glasurile, sau poate 
gîndurile lor, în timp ce trec 
prin fața tribunelor. Și acest 
cuvint respectat înseamnă noi 
frumuseți, noi puteri, noi bo
gății adăugate patriei. El se

traduce în cifre precise, așa 
cum le stă bine unor gospo

dari pricepuți. și harnici, și 
neobosite

..Raportam următoarele : 
35 000 de tone de minereu 
peste plan — se aude astăzi 
la Teliuc și Ghelar

Coloanele înaintează însoțite 
de aerul vesel al primăverii...

Reșița : Raport : 130 de șarje 
rapide peste plan. Oțel. In 
tone : 10 000. Laminate : 3 000.

Hunedoara: Raport: Noua 
oțelărie : 7 000 de tone peste 
olan.

în coloane se aprinde un 
gind: oare de la cine îm
prumută: oamenii de la oțel 
sau oțelul de la oameni ?

Nu mai este nevoie să repe
tăm. Toate cifrele din rapoarte 
reprezintă realizări peste plan.

Coloanele compacte înain
tează. Rapoartele sînt ale tu
turor. De aceea își apropie 
brațele, de aceea își unesc 
glasurile Unitate Solidari
tate. Armonie. Dar sînt mo-

in voi ' 
r ist ului 
Stanciu 
întoarcă.

Dincolo de 
dorm și visează sânii.

Dorm împăcate și livezile.
Iar prin ploaie trece tm om, 

cu miros de flori de primăvară.

CRESC...
mente cind fiecare își stabileș
te relația dintre puterea sa și 
raportul general. Și atunci 
fiecare identitate se aliază cu 
mîndria.

Să cîntăm mai departe. In 
loc de note, cifre. Se vor 
transforma și ele. odată, in 
note.

Brașovul. Uzina de tractoa
re : 81 de tractoare peste plan 
Fabrica de rulmenți: 12 000 de~ 
rulmenți. ,

„Ne-am respectat cuvîntul!“ 
E expresia

Cuvîntul 
= viitorul.

La Iași,
Mare, la Craiova, la Bîrlad, la 
Constanța, la Bacău, la Tg. 
Mureș, la Timișoara, la Arad

Raport: Hidrocentrala de pe 
Argeș : angajamentele îndepli
nite în toate punctele de 
lucru.

Așadar, lingă cuvîntul 
gajament" 
deplinii", 
atenția cu sugestia 
re-o lasă vîrfurile cele înal
te ridicate pe o bază solidă și 
dină măreție bazei. E sugestia 
pe care-o lasă glasurile puter
nice ale uzinelor, unite într-o

generală.
= fapte. Faptele

la Cluj, la Baia

„an-
— cuvîntul „în- 
Alăturarea reține 

pe ca-

singură și viguroasă voce, în
scrierea victoriei fiind ridica
tă pe înălțimile fabricilor și 
urinelor, ale sondelor și sche
lelor în construcție, ale agre
gatelor în mișcare.

Iar oamenii raportează înde
plinirea propriilor angajamen
te cu sentimentul profundei 
aderențe la politica partidului, 
cu sentimentul marilor răs
punderi. i 
i ndeplinită 
încrederea, 
munci mai

Coloanele 
străzile țării laolaltă cu pri
măvara cu poeții, cu cintecele, 
cu viitorul. Patria e în jurul 
lor. în uzinele care străpung 
cerul cu coifurile de oțel, in 
clădirile înalte care clipesc 
vesele soarelui din milioanele 
de ochi. Patria zvîcnește însă 
mai puternic ca oriunde în ini
mile lor. și în brațele lor. Aici 
se plămădește viitorul ei. Ini
mile sint calde, brațele vigu
roase. Se nasc visuri noi, înal
te.- mai înalte. Adăugăm la ra
portul general: oamenii își 
făuresc aripi.

Acesta este adevărul!

Din fiecare sarcină 
răzbate mîndria, 

, hotărîrea de a 
i bine.

înaintează pe



Tot înainte!
■ înscrisă între săr

bătorile noastre 
dragi, „Ziua ti
neretului din Re
publica Populară

I Romînă", simbo
lizează grija și 

înalta prețuire de care se 
bucură, la noi, tînăra gene
rație chemată să contribuie, 
alături de întregul popor, sub 
conducerea clarvăzătoare a 
partidului, la făurirea viitoru
lui sțrălucit al patriei.

„Ziua tineretului" este o 
sărbătoare a succeselor obți
nute de generația noastră — 
în muncă, în învățătură.

Niciodată realizarea calită
ților proprii tinereții n-a fost 
însoțită de condițiile optime de 
care ne bucurăm astăzi. So
cialismul a dat tinerei gene
rații drepturi, posibilități de 
dezvoltare și afirmare pe care 
nici o altă generație din isto
ria tării nu le-a avut. O largă 
rețea de școli de toate gradele 
oferă tinerilor posibilitatea de 
a-și însuși comorile științei și 
culturii. Sute de case de cul
tură, cluburi, terenuri de 
sport stau la dispoziția tine
retului.! Fiecare tînăr are asi
gurate dreptul la muncă, 
bucuria de a făuri bunuri ma
teriale și spirituale în folosul 
său și al întregii societăți.

Muncind In toate domeniile 
de activitate, participînd cu 
îiftlăcărare la traducerea în 
fapte a sarcinilor puse de 
partid în fata întregului po
por, tineretul își împlinește 
propriile idealuri. Generația 
tînără a patriei noastre se 
mîndrește cu contribuțiile de 
seamă la marile realizări ale 
poporului, se mîndrește cu 
munca sa rodnică pe șantiere, 
în uzine, în cooperativele a- 
gricole de producție, în gos
podăriile agricole de stat, cu 
succesele obținute pe tărîmul 
științei și artei. Toate aceste 
izbînzi se string în strălucitoa
re buchete pe care le închinăm 
în semn de cinstire acestei săr
bători, întîmpinată cu însufle
țire de toți tinerii partrieț în 
întrecerea socialistă, desfășu
rată în întreprinderi, participă 
sute de mii de tineri și tinere, 
aducîndu-și contribuția la 
realizarea angajamentelor lua
te de colectivele muncitorești, 
învățînd cu perseverență zi de 

pentru a-și ridica mereu 
Cunoștințele profesionale la 
Vivelul tehnicii celei mai mo

derne. Numai în anul trecut, 
peste 170 000 dintre cei mai 
merituoși tineri participant

la întrecerea socialistă (cu 
50 000 mai mulți ca în anul 
precedent) au fost declarați 
evidențiați. Tinerii de pe șan
tierele de construcții și în 
mod deosebit cei care lucrează 
pe șantierele noilor și masive
lor cetăți ale industriei noas
tre, la Hidrocentrala „Ghecr- 
ghe Gheorghiu-Dej" de pe 
Argeș, Combinatul siderurgic- 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej- — 
Galați, Uzina de aluminiu- 
Slatina. combinatele chimice 
de la Craiova, Tr. Măgurele, 
Brăila și Tg. Mureș, Cotnb - 
natul petrochimic Brazi și-au 
adus o contribuție de seamă 
la realizarea ritmică și la ni
velul calitativ cerut al lucră
rilor de construcție și nsoetau 
precum și la darea în fioJcsin- 
ță în termen a unor instalată 
și agregateș. Tinerii de la sate, 
mecanizatori și țărani coope
ratori, muncesc cu hărnicie 
și în această primăvară pen
tru efectuarea însămințăriicr 
la timp și in condiții agroteh
nice superioare. Ei vor trebui 
să participe și în continuare 
la toate lucrările de care de
pinde obținerea unor recolte 
mari de produse agricole, să-și 
dăruie toate eforturile lor 
muncind pentru dezvoltarea 
și întărirea cooperativelor a- 
gricole de producție, a tuturor 
unităților socialiste din agri
cultură. Continuind o minu
nată tradiție, sute de mii 
de tineri de la orașe si 
sate au luat parte la ac
țiunile de muncă patrioti
că, bucuroși să adauge, prin 
munca lor, noi frumuseți pa
triei. Orele dăruite de tineri 
în asemenea acțiupi se înscriu 
în bilanțul realizărilor pe anul 
1964 prin aproape 300 000 tone 
metale vechi strînse și trimi
se oțelăriilor ; peste 16 000 de 
hectare redate agriculturii pe 
care în această primăvară s-a 
semănat prima recoltă; peste 
850 000 ha de pășune îngrijite 
de tineri și peste 4 600 hec
tare împădurite. Să adăugăm 
acestor rezultate arborii plan
tați de-a lungul a sute de km 
de șosea ; parcurile și terenu
rile sportive amenajate, noile 
edificii social-culturale ridica
te și cu contribuția tineretu
lui. Toate acfestea vorbesc 
convingător despre hărnicia 

.noii generații de oameni ai 
muncii, crescuți și educați de 
partid. Pe o treaptă a înaltei 
responsabilități, a marilor 
chemări se situează și aceia a 
căror sarcină este învățătura. 
Printr-o pregătire multilate-

Primește tară, 
rodul muncii 

noastre!

S»

La 1* iuLe va avea loc reî 
de al IV-'.ea Ccegres al parti
dului — evenunent de însem
nătate istorică în viața parti
dului și a întregii noastre țări. 
Tineretul. întregul nostru po
por se pregătesc să întimpine 
acest eveniment cu noi reali
zări în muncă, kt învățătură 
— dovadă vie a Indii li 8 de 
a contribui intr-o și susi mare 
măsură la indejăimrea sarci
nilor trasate de partid. .

Felicltlndu-1 de zisa sa. 
transmitea întregului ncstru 
tineret urarea de a obține oot 
succese în muncă și învățătu- 
ră. de a se ridica mereu prin 
faptele sale de muncă și viață 
La înălțimea sarrinuor pese de 
partid în fața întregului 
popor pe drumul desăvlrșiriî 
construcției soriaiirie in —-riu- 
nata noastră patrie.

„Scînteia tineretului"

Tinerelor cadre, care se pre
gătesc harnic și participă eu 
entuziasm la sarcina de cinste 
a desăvîrșirii socialismului în 
patria noastră iubită, cele mai 
sincere urări pentru succese 
în munca lor cu ocazia „Zilei 
tineretului".

Să fie pe deplin conștienți 
de anvergura crescîndă a sar
cinilor, de complexitatea mă
rită a problemelor care îi aș

teaptă să înțeleagă că numai însușirea temeinică a învăță
turii marxist-leniniste, studiul individual adîncit, în profe
siunea aleasă, informarea și documentarea bine îndrumată, 
prețuirea echilibrată a teoriei și aplicațiilor vor putea să le 

-confere potențialul necesar pentru realizarea cu succes a 
• propriilor aspirații. .

Un îndemn pentru însușirea unei învățaturi și culturi 
demne de viitorul strălucit care-i așteaptă.

Acad.
A. Avramescu

Nicolae
HudițBanu

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei 
agricole de producție Co- 
mana, raionul Negru Vodă

Nimic nu poate fi mai firesc 
ca, în acest început de mai, să 
urăm primăverii patriei, ge
nerației tinere, fericire, suc
cese și mai frumoase pe mă
sura năzuințelor ei și a condi
țiilor minunate create de 
partid. Simțim în fiecare cli
pă umărul tineretului, brațul 
său voinic, elanul său în 
ridicarea mărețului edificiu 
— desăvîrșirea construcției

socialismului în patria noastră. Urmărim succesele noilor 
promoții de muncitori, crescuți odată cu avîntul impetuos al 
industriei, cunoaștem cutezanța și hărnicia tinerilor de pe 
ogoare, ne bucurăm de izbînzile tineretului studios ; ei toți 
își dăruiesc puterile îndeplinirii din ce în ce mai bine a sar
cinilor trasate de partidul nostru.

Strîngîndu-le mîna, prietenește, tuturor, îi felicit de ziua 
lor și urez tinerilor cooperatori, mecanizatori, muncitori din 
G.A.S.-uri și noilor cadre de specialiști care lucrează pe 
ogoare ca munca lor și mai avîntată să se fructifice în re
colte și mai bogate, pentru a spori belșugul și bunăstarea 
patriei.

Tinerețea este, înainte de 
toate o atitudine de viață: 
curiozitatea și dorința de a 
cunoaște, a ști, a înțelege și a 
stăpîni tainele naturii, marile 
valori create de spiritul u- 
man, avîntul orientat cu elan, 
vigoare și optimism spre vii
tor, spre tot ceea ce îmbogă
țește viața proprie odată cu 
cea a colectivității, fapta con
structivă, plină de sens, în

serviciul progresului și umanității, visul îndrăzneț, plin de 
generozitate ș entuziasm, despre toate lucrurile mărețe care, 
începute azi, se desăvîrșesc prin opera colectivă în anii și 
deceniile ce vin.

înconjurăm cu dragoste și încredere tineretul patriei noa
stre, format în era și în spiritul socialismului. De ziua voa-

Prof. univ.
Jean Livescu

membru corespondent al 
Academiei R.P.R., adjunct 
al ministrului învățămîn- 

tului
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• SUCEAVA. In orașul Su
ceava, ce deține locul IU pe țară 
în întrece;ea patriotică privind 
tafareanrețarea și buna gospodă
rire a orașului, în acest an multe 
obiective edilitare vor fi reali
zate prin munca patriotică a ce
tățenilor, tineri și vîrstnici. In 
pianul de acțiune întocmit se 
prevede ca în acest an să se exe

cute lucrări prin muncă patrio
tică în valoare de 8 milioane lei. 
La toate aceste obiective ale 
muncii patriotice tinerii partici
pă cu multă însuflețire. In 
această perioadă au fost cu
rățate parcurile de frunze și 
pietre, pe străzile reparate s-a 
așternut peste 2 000 mc pie
triș, s-au curățat 48 183 m.l. șan
țuri, s-au reparat 432 bucăți po
dețe etc. In orașul Suceava pînă 
acum valoarea lucrărilor execu
tate prin muncă patriotică este 
de 1200 000 lei.

Salut tinereții, 
Salut ‘viitorului!

Foto : N. STELORIAN

stra, iubiți prieteni, vă felicit, vă urez succese și fericire în 
muncă, în viața ce vi se deschide înainte cu atîtea minuna
te perspective.

Ing.
Ion Marinescu

ministrul 
industriei metalurgice

în anii regimului democrat

Cu entuziasmul și energia ne
secată care-1 caracterizează, 
tineretul răspunde cu devota
ment și pasiune Ia chemarea 
partidului pentru a da țării 
mai mult metal, de calitate 
superioară, pentru a grăbi 
ritmul construcției noilor 
combinate, uzine și secții ce 
se înalță în diferite orașe ale 
patriei noastre socialiste.

Tineretul crescut și educat 
popular reprezintă majoritatea

cadrelor de furnaliști, oțelari, laminatori, cocso-chimiști, 
constructori, care într-un timp scurt și-au însușit tehnologia 
agregatelor de înaltă tehnicitate, puse în funcțiune la Hune
doara. Reșița, Cîmpia Turzii, Roman, Iași, Călan, Cluj, iar 
o parte dintre ei se pregătesc pentru noile instalații și agre
gate de un înalt nivel tehnic, care în curînd vor intra în 
funcțiune la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej- de la Galați, Fabrica de produse refractare din Alba 
Iulia și alte uzine.

în condițiile dezvoltării extrem de rapide a științei și 
tehnicii din perioada actuală, cînd producția siderurgică, 
la fel ca și in celelalte ramuri industriale, își găsesc apli
carea pe o scară din ce în ce mai largă — electronica, ci
bernetica, tehnica vidului și a tratamentelor termice, ultra
sunetele, oxigenul pentru intensificarea proceselor metalur
gice, statistica matematică ș.a., este necesar ca fiecare tînăr, 
fie el elev, muncitor, maistru sau inginer și tehnician să-și

întregească și să-și îmbogățească în permanență cunoștin
țele teoretice și practice pentru a stăpîni cu siguranță pro
cesele și procedeele tehnologice noi.

Doresc tuturor tinerilor siderurgiști și constructori — și 
sînt încredințat că vor reuși — să fie la înălțimea acestor 
sarcini de mare răspundere.

Cu prilejul zilei de 2 mai, felicit călduros tineretul din 
combinatele, uzinele, întreprinderile și școlile Ministerului 
Industriei Metalurgice — tineretul întregii patrii și doresc 
să întîmpine Congresul al IV-Iea al P.M.R. cu noi și însem
nate succese în muncă. Urez tinerilor din uzine și combi
nate să contribuie din plin Ia îndeplinirea sarcinilor de plan, 
Ia îmbunătățirea calității producției, celor de pe șantiere să 
grăbească ritmul lucrărilor de construcții pentru a da obiec
tivele în funcțiune Ia termen, iar tineretului școlar, succes 
deplin la învățătură.

Una dintre caracteristicile 
orînduirii socialiste este fap
tul că fiecare cetățean des- 
fășurîndu-șî activitatea Crea
toare în sectorul său de mun
că participă, totodată, în chip 
susținut, la viața socială și 
culturală a țării. Cultura so
cialistă lărgește orizontul, fe
rind pe om de rutinizare, de 
automatism și de îngustimea 
unei, specializări exclusiviste, 

în măsură să constate și să prețu- 
— -------------avest xupi. La vîrsia cinci in

om, se trezesc și se agită atîtea elanuri, setea cunoștințelor 
variate, aspirația către stiintă. sî fr.imncnio. „„x.ax.ax

Acad

Tineretul, mai ales, este---------------- ------ ____  „ _
- iaJ.ca. Cl,1 satisfacție profundă acest fapt. La vîrsta cînd în

- variate, aspirația către știință și către frumusețea artistică, 
precum și dorința nemărginită de a îmbrățișa cît mai multe 
domenii de activitate spirituală, statul nostru socialist oferă 
tinerilor posibilități de dezvoltare și de exprimare. Ca să mă 
mărginesc la un singur exemplu și anume acela al activi
tății literare, putem să afirmăm cu toată siguranța că astăzi. 
Ia noi, nici un .talent nu rămîne nedescoperit sau expus 
unei lungi așteptări descurajante. Dimpotrivă. Un talent tînăr 
este perfect sigur că va putea să se dezvolte și să producă 
în condițiile cele mai favorabile. Tot astfel și vocația știin
țifică își află, în institute de cercetare, în laboratoare, în 
unitățile de studii teoretice și în acela de aplicații, un cîmp 
larg de activitate, deschis oricui, cu condiția bineînțeles, ca 
munca depusă să fie făcută cu tragere de inimă, cu entu
ziasm și cu sincera dorință de-a profesa. în toate ramurile 
de activitate ajutorul pe care statul socialist îl acordă tine
retului dornic de studiu și de perfecționare este total si ne
mijlocit.

Tinerii noștri trebuie să fie adînc pătrunși de aceste splen
dide realități și să lucreze cu convingere știind că desăvîr- 
șindu-se pe ei înșiși, contribuie la desăvîrșirea construcției 
socialiste și la prosperitatea patriei noastre, care se află as
tăzi în plină ascensiune creatoare.

Păstrînd legătura cu tot ce-a fost rodnic, sănătos și trai
nic în realizările trecutului, conștienți de admirabilele în
făptuiri socialiste ale prezentului, încrezători în munca lor 
care pregătește din ce în ce mai frumoase înfăptuiri viitoare, 
tinerii noștri serbează cu aceste gînduri luminoase ziua lor. 
Cea mai bună urare pe care se cuvine s-o aducem cu acest 
prilej tineretului nostru este ca el să aibă necontenit în 
minte aceste gînduri luminoase spre a fi vrednic mereu de 
grija cu care orînduirea socialistă a patriei noastre, Partidul 
Muncitoresc Romîn îl călăuzește pe calea culturii și a pros
perității.



a izbucnirea triumfală a primăverii, în preajma lui 
1 Mai, cei ce muncesc pot spune: noi am pus te
melia lui 1965, am stabilit cadența de marș a lui 
1965, ultimul rond al șesenalului.

Conform tradiției socialiste, la întîia bătaie de 
gong a anului, angajamentele în întrecere au in
trat în vigoare. Acum ele sînt comparate cu re

zultatele. Uzine uriașe, combinate industriale desfășurate pe 
zeci de hectare ca și întreprinderi cu o greutate modestă în 
economia națională sînt alcătuite din același țesut; celula vie 
pentru unele ca și pentru altele rămîne angajamentul înde
plinit.

Turul de orizont pe care ni-1 propunem în spațiul acestor 
coloane ne poate purta doar prin cîteva citadele muncitorești: 
popasurile pe marile trasee ale întrecerii socialiste în cinstea 
lui 1 Mai s-ar cuveni să fie infinit mai numeroase, reconsti
tuind, de fapt, harta patriei. Să ne oprim, totuși, la patru 
puncte geografice, nu neapărat cardinale. La patru obiective 
industriale în extremitățile țării: Combinatul chimico-meta- 
lurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare; Uzina „Elec
tromotor" Timișoara ; Combinatul de Industrializare a lemnu
lui Suceava ; întreprinderea „1 Mai" Brăila.

Z4 îmi 4 FOST ORGANIZAREA

I

In picătura de mercur a cifrei trebuie să vedem multe, nenu
mărate momente de viață: chibzuință obștească din ședința 
de producție, efortul eroic îndelungat și perseverent al mun
citorului, îmbunătățirile succesive aduse mașinilor și utilaju
lui prin strădania tehnicienilor și inginerilor. înțelegerea pre

fundă de către colectiv a unei sarcini noi și căutarea răbdă
toare a unei soluții pozitive...

Dar, dominanta întrecerii socialiste, așa cum se desfășoară 
ea în 1965, este faptul că entuziasmului celor ce muncesc, de
votați cu trup și suflet cauzei socialismului, strîns uniți în ju
rul steagului Partidului Muncitoresc Romîn, ii corespunde o 
înzestrare tehnico-materialâ de producție la un nivel tot mai 
înalt. Tocmai această corespondență a fost în stare să dea un 
avînt fără precedent etapei în care ne aflăm — și cele mai 
modeste pagini de cronică a întrecerii socialiste trebuie s-o 
sublinieze.

Ce a fost, așa dar, pe primele file rememorate azi ? Para- 
Irazînd geneza, putem răspunde fără ocol • la început a fost 
organizarea...

Dacă la „Electromotor" pînă la 24 aprilie s-au obținut eco
nomii la prețul de cost de 208 000 lei și beneficii peste plan 
de 228 000 lei ; dacă pînă la aceeași dată au fost produse peste 
plan 109 electromotoare, iar numărul aspiratoarelor predate 
rețelei comerciale depășește cu 500 de bucăți sarcina asumată, 
asemenea succese — și altele — nu pot fi în nici un fel des
părțite de o gîndire sistematică, judicios materializată în mă
suri tehnico-organizatorice. De pildă : reorganizarea în flux a 
atelierelor de bobinaj de la sectorul micromotoare; ștanțarea 
automată a tOlelor statorului și rotorului motoarelor pentru 
aspiratoare, ventilatoare, motoare pentru mașini de spălat rufe 
— ou corolarul — economii însemnate la tabla silicoasă.

Pe asemenea baze, elanul oamenilor a făcut, se înțelege, mi
nuni. 345 de tineri au fost evidențiați in primul trimestru la 
..Electromotor". Cei din sectorul 20 — micromotoare — în între
cere cu sectorul 10 — sînt mîndri că au reușit ca și in tot 
anul trecut, să-și mențină locul de frunte.

încă și mai clar pentru însemnătatea hotăritoare pe care 
o au măsurile elaborate pentru atingerea și depășirea anga
jamentelor luate în cinstea zilei de 1 Mai. este raportul pre-

IN PICĂTURĂ DEDIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
zentat acestei primăveri de colectivul Combinatului chimico- 
metalurgic ..Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare. Această 
importantă unitate industrială a dat peste plan, de la începu
tul anului, o producție marfă în valoare de 22 milioane lei; 
numai economiile la prețul de cost depășesc suma de 2 mi
lioane. La marile agregate ale Combinatului băimărean s-a ob
ținut in acest an cel mai mare Indice de utilizare. De pildă, 

in secția topire, la cuptoare, încărcătura pe metrul pătrat de 
cuptor în 24 de ore este mal mare cu peste 2 tone față de pe
rioada corespunzătoare a anului trecut. într-o altă secție — 
electroliză — a noii uzine de cupru, s-a obținut în ultimele zile 
cel mai înalt randament de extracție de la intrarea în func
țiune: 96 la sută față de 92 la sută sarcină ia care era pro
iectată. Bineînțeles că succesele secției topitorie evidențiază 
hărnicia zilnic reînnoită a unor echipe- de îopitori fruntași ca 
acelea conduse de loan Cetățean IIL Petru Talpoș, Ion Kiss II, 
iar muncitorii de la electroliză se aliniază și ei după eviden
tial ca membrii echipelor conduse de David Gheorghe, Gheor
ghe Pop. tineri ca Alexandru Pop. Gheorghe Gaier. Gheorghe 
Dărăban.

OM Șl UZINĂ LUPTĂ
I

PENTRU CALITATE
Tovarășii lor de la C.LL. Suceava — acolo unde, venind 

din pădurile adînci, lemnul trăiește minunatele metamorfoze 
carc-1 înnobilează — au aplicat 42 măsuri tehnico-organizato
rice, din cele 55 propuse. Tinerii au adus aici o contribuție 
de loc de neglijat; e și firesc, gîndindu-te că mai bine de 130 
de tineri fac parte dintre evidențiații ultimului trimestru. Ro
dul unor căutări individuale, inovațiile lui Nicolae Panciuc, 
Vasile Lunca nu, Mihai Dr ancă, Gheorghe Finiș coautorul a 5 
inovații, și altora, se repercutează favorabil asupra calității 
produselor combinatului, venind să întărească alte victorii în

UNDE MERGEM? SPORT
Unde mergem ? — iată o în

trebare căreia i s-au pregătit în 
întreaga țară sute și sute de răs
punsuri. E drept, toate la un loc 
poartă o denumire comună: pro
gram artistic. Dar cită varietate, 
cită bogăție de frumos include a- 
ceastă expresie lapidară. Peste tot, 
în orașe și sate, la manifestările 
sărbătorești, artiști amatori și pro
fesioniști vor face să răsune prin 
poezie, cîntec și joc, bucuria vie
ții noi, luminoase, fericite. Nenu- 
mărați spectatori vor fi atrași și 
în acest an de scena artei.

Pe cele 81 de estrade — din 
piețe, parcuri, păduri și grădini 
din Capitală — vor evolua în zile
le de 1 și 2 Mai peste 800 forma
ții de amatori și mai multe colec
tive de artiști profesioniști. Spi
cuim din programul acestor mani
festări:

1 Mai. Pe estrada din Piala Re
publicii programul îl va deschide 
Fanfara M.F.A., la orele 17,30. 
Vor urma: formații de amatori 
corale, orchestrale și soliști vocali, 
soliști ai Teatrului de Stat de Ope
retă: ai Teatrului „C. Tănase" 
etc. Seara tirziu, muzica dis
tractivă și tradiționalul dans de 
masă va închide festivitatea cultu
rală din această piață.

• De Ia orele 17 prezenți în 
formații de dansuri, orchestre de 
mandoline, tarafuri, brigadă de 
agitație și ca soliști vocali vor 
fi artiștii amatori și pe estradele 
din Cișmigiu, Pajura, Giurgiului} 
P.ahova, Crîngași, Militari.

• în această zi de sărbătoare 
teatrele de vară ale Capitalei îsi 
inaugurează stagiunea. Programele 
artistice — alcătuite din suite de 
dansuri, cîntece și versuri vor 
putea fi vizionate de la orele 17 
de numeroși spectatori la teatrele 
de vară din Parcul de cultură si

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
— cinemascop (ambele serii) . 
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 211, 
București (9: 12; 15: 18: 21). 
Grivița (9; 12; 15: 18; 21). FATA 
ÎN DOLIU: Republica (10; 
12,15; 14.30; 17; 19; 21), Excel
sior (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
CU BICICLETA SPRE LUNA- 
Luceafărul (10: 12: 14; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16.30; 18.30.
20.30) . VARĂ ȘI FUM: Carpați
(9,15; 11,30: 13,45: 16). LOGOD
NICELE VĂDUVE: Capitol (9: 
11; 13; 15; 17; 19; 211. Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30»,
JOE LIMONADA — cinemascop: 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Aurora 
(9; 11; 13). DOI BĂIEȚI CA 
PÎINEA CALDĂ: Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20.30). UNDE 
EȘTI ACUM; MAXIM ? — ci
nemascop: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,45), Fe
rentari (16; 18,15; 20,30). STRI
GĂTUL CORLEI: Lumina (10;

Manifestări cultural-artistice
odihnă Herăstrău, „23 August". 
„N. Bălcescu".

• Parcurile invită pe bucureșteni 
și oaspeții lui nu numai la o întîl- 
nire cu primăvara, ci și cu arta — 
oferită cu dărnicie d« colective de 
artiști profesioniști, de talentați 
artiști amatori. în Parcul de cul
tură și odihnă Herăstrău, in 
Parcul „8 Mai", Parcul Izvor, Par
cul Vitan în jurul orei 18 1*1 dau 
întilnire cu spectatorii numeroase 
formații artistice : de la uzinele 
„Timpuri Noi*, si „Vulcan", de la

întreprinderea poligrafică „13 De
cembrie". Trustul 1 construcții. 
Casele raionale de cultură, An
samblul M.A.I., Clubul — Finante- 
bănci și din alte întreprinderi 
și instituții.

• De clntec si tinerele vor ră
suna și pădurile din jurul Capi
talei. La pădurile Băneosc Sna- 
gov. Pustnicul, Mogosoaia si Ar
geș, programul Ia estradele spe
cial amenajate va începe in junii 
orei 17,30.

• In numeroase piele progra
mele artistice se vor încheia ca 
dans de masă.

CINEMATOGRAFE
12,30; 15; 18; 20,30). TITANIC 
VALS: Union (16; 18,15; 20,30). 
PARISUL VESEL: Doina (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). PE 
DRUMURILE AFRICII — SE
CRETUL DIAMANTULUI — 
SĂNĂTATE — TOCO — VE- 
MȚI CU NOI: Timpuri Noi (10; 
11.45; 13,45; 15.30; 17.15; 19.15; 
21). SCARAMOUCHE — cine
mascop: Giulești (10; 12; 14; 16; 
18; 20,15), înfrățirea între po
poare (10,30; 13.43; 16; 18,15;
20.30),  Tomis (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30). Flamura (10: 12; 
14; 16; 18.15; 20.30). SOȚII ÎN

Vizionați documentarele: Notă

• NOI ȘI SOARELE la cinematografe) Crlaga»)
• PĂDUREA 91 NISIPUL la cinematograful Vi

itorul
• CELULELE AMEȚITE la cinematografe! Vic

toria
• PETRICA ȘI ÎNCĂ CINEVA la cinematografe! 

Union
• GLUMA NOUA CU FIER VECHI la rfermito^ 

graful Excelsior
• SA PĂSTRĂM CURATE APELE ȚARII >• cine

matograful Dada

• în Parcul Obor, Piața Unirii. 
Piala Bariu Manta, Cartierul „13 
Septembrie" amatorii de filme sînt 
invitați — începînd cu orele 19.30
— la vizionare.

• în noaptea zilei de 1 Mai, la 
toate Casele de cultură ale tinere
tului, la Casa de cultură a raionu
lui „1 Mai" și în Parcul Irvor — 
vor avea loc carnavaluri ale tinere
tului.

2 MAI • în ziua de 2 mai — 
Ziua tineretului din R. P. Romfnă
— din nou ne vom reîntâlni cu 
cîntecul, poezia, jocul. Variate și 
bogate programe artistice se vot 
prezenta pe estradele din piele, 
parcuri, păduri In Parcul de cul
tură și odihnă Herăstrău, vor avea 
loc Incepind de la primele ore ale 
dimineții concursuri și competiții 
sportivei Ia orele 18 va Începe 
spectacolul festiv al formațiilor 
fruntașe pe oraș Ia recenta ediție 
a concursului cultural-artistic al 
elevilor.

• Pe toate cele 31 de estrade 
In jurul orei 18 brigăzi artistice 
de agitație, formații de cor, or
chestre de muzică populară si 
ușoară, echipe de dansuri, tarafuri, 
soliști vocali si instrumentiști din 
întreprinderile si instituțiile Capi
talei vor susține pină la lăsarea 
nopții spectacole artistice.

• Casele de cultură ale tinere
tului la orele 18 îsi încep „Seara 
cullural-distractivâ" cu invitația 
..Poftiți la dans*.

• Amatorii de artă plastică «a
priita! $4 xizioMT* !■ Ut
..Vwlccvi* cftsitea! rz**sr»!

din Calee Raho\e. expor.'.-a de 
picturi si grabei cu teme ..Peisa
jul bucureștean In anii puterii 
populare*. iar la Uzinele .Repu
blica' expoziția de fotografii inti
tulați: „1 M<tf în Copifa/â*.

ORAȘ; Cultural (15.30; 18;
20,30», Progresul (15,30; 18;
20,15), Lira (10,30; 15,30; 18;
20.30) . SPĂRGĂTORUL — cine
mascop: Dacu (9A0: 11.45; 14; 
16.15; 18,45: 21). ANIMALELE: 
Bnzețti (14.15: 16.30; 18.45; 2D. 
O STEA CADE DIN CER — 
cinemascop; Cosmos (16; 13; 20). 
UCIGAȘII DE FEMEI; Buceri 
(10; 12; 14; 16; 18; 20», Flacăra 
(10; 14,30: 16,30; 18,30: 20.30 . 
Aurora (16; 18.15; 20.30'. VIEȚI 
USCATE Unirea 16: 18.15
20.30) . MĂ IUBEȘTE NU MA 
IUBEȘTE: Vitan (16; 18: 30.

Televiziune
VINERI Î0 APRILIE

18.30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Automatizarea 
mașinilor unelte. 19.00 Jurna
lul televiziunii. 19.20 Pentru 
tineretul școlar: Vreau să 
știu... 20.00 Săptămâna. 21.00 
Prin expozițiile Capitalei. 
21,20 Vitrina discului de Ra
du Gheciu. în încheiere: Bu
letin de știri.

SÎMBATA 1 MAI
In jurul orei 9JX) Tmani- 

siune din Piața Aviatorilor a 
demonstrației canter C-cr mun
cii din Capitală, cu prilejul 
zilei de 1 Mat 19.00 Pentru 
copii: întimplare de primă
vară. 19.30 1 Mai — recital de 
versuri. 1950. In pas de 
dans. 20.15 Reportajul fil
mat la demonstrația oamerî- 
lor muncii din Capitală. 2050 
Melodie, ritm, tinerețe — e- 
misiune muzical-cistr ac*- v ă de 
Aurelian Udriște. la inArie» 
re : Buletin de știri.

DUMINICA 2 MAI
9.30 Emisiunea pentru cops 

și tineretul școlar. 11.00 Emi
siunea pentru sate. După-a- 
miază — Duminica sportivă : 
Transmisiune de ia Stadionul 
..23 August* a intuzur.: din
tre reprezentativa Repubhcu 
Populare Romine *i a Tume.. 
19.00 Jurnalul televiziunii. 
19J0 Reporta, din Tara Cri- I

de Paul Terry. Desene anima
te. 21.J5 Partea a II-a a emi
siunii de varietăți. 2250 Teie- 
sport. In încheiere : Buletin de 
știri. Buletin meteorologic.

NEVASTA nr- 13: Munca (10: 
14.30; 16.45; 19; 21451, Cotroceni 
(15.30: 18: 20.9B. LUCEA ȘI 
FORȚA PnșwiUr <16; 18,15;
20,30. Colem. 16. 18.15;
30.30 PĂDUREA SFINZURA- 
ȚILOR — cmaaascop ambele 
serii): Arta (16; 1%3OL Ucțăcr 
a»; 19.30. Pacea T6: 19). SĂ
RUTUL: (16: 18J5;
20,301. UN ENORIAȘ CIUDAT; 
'- atonii ilăSO 18: 30.30». GAU- 
DEAMVS IGITUR Volga (10; 
12; 15; 17: 19; 21 - Modem <10; 
12; 14: 16J9 1K» 382»;. TO
VARĂȘII Rafes-a <15.30; 18; 
39,30'. REGINA CTNTECELOR: 
Drumul Sirii 18. 18-15: 20 30'.

• Duminică reprezentativa de 
fotbal a R- P. Romine susține 
prima partidă oficială din acest 
an. In cadrul grupei a IV-a 
a preliminariilor campionatului 
mondial, din care mai fac parte 
și echipele R. S. Cehoslovace și 
Portugaliei, fotbaliștii ramîni în- 
tiinesc selecționata Turciei.

Echipa Turciei care a sosit 
ieri în Capitală prezintă forma
ția schimbată față de cea ali
niată la Ankara în meciul cu 
echipa Portugaliei. Din lot vor 
lipsi înaintașul Can Bartu și por
tarul Ozcan. în locul lor vor 
juca probabil Senol și Nevzati 

în ceea ce privește echipa 
noastră ea și-a continuat pregă
tirile. Din formația noastră nu 
vor lipsi Haidu. Popa, Hăimă- 
geanu, Gherghef:. Ion Ionescu 
etc.

întâlnirea va avea loc pe sta
dionul „23 August" cu începere 
de la ora 16.30.

• Secretarul 
general al Fede
rației internațio
nale de baschet, 
William Jones, a 
dat publicității, 
in cursul unei 
conferințe de 
presă, calendarul

campionatului european mascu
lin de baschet ce se va desfășura 
între 30 mai și 10 iunie în 
UR5S. Echipa R. P. Ro
mine. participantă m grupa 
A Moacovai. va susține pri
mai meci la 30 mai cu Fin
landa. Următoarele partide ale 
bnB*u tbsi jf iloc rnmis: se sur 
dsoma altfel: -îl naaa cn R. P- 

nmcă 2 mane cu L R S S- 4 
saaae cu R D Geruună. 5 iunie 
cn Itaha *s • rame cu R- S. Ce- 
U——s Semdmaiele vor avea 
lac la 9 name, iar finalele la 10

a DtaamKâ dnzuneața. pe 
pata stadsonum: Dinamo din 

«p**** se draft*oară concursul 
ntematsooal de dirt-track, la 

care participă sportivi din R. P. 
Bulgar-a. U.RAUS. și R. P. Ro
manț In echipa sovietică se re
marcă motocăcfetii V. Moissev 
*i lurt Chknoov. Din totul bul
gar fac parte C. Macev. P. Lu- 
kanov ti V. .Angheiav. Selecțio

nata țării noastre cuprinde pe 
Ales. Sinea, I, Cucu, Alex. Dat- 
cu, R. Jurcă, Ales. Pop și M. 
Alexandrescu. întrecerile încep la 
ora 10.00.

• In zilele de 1 și 2 mai se 
vor desfășura finalele campiona
telor republicane universitare de 
atletism și gimnastică. La Timi
șoara se vor întrece circa 400 de 
atleți și atlete, iar la Cluj vor fi 
prezenți peste 200 de gimnaști 
de la cluburile și asociațiile 
sportive studențești din întreaga 
țară.

• Proba de simplu femei din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Soci a fost cîștigată 
de Alena Palmeova (R. S. Ceho
slovacă) victorioasă cu 6—4, 7—5 
tn finala disputată cu Maria 
Kull (U.R.S.S.). La dublu femei 
s-au clasat pe primul loc Larisa 
Preobrajenslcaia și Maria Kull, 
iar la dublu bărbați Alexandr 
Ivanov și Vladimir Palman. în fi
nala probei de simplu Wbați 
s-au întâlnit Viaceslav Egorov și 
flie Năstase. Primul set a revenit 
jucătorului sovietic cu 6—4, apoi 
meciul a fost întrerupt din cau
za unei ploi torențiale și arbitrii 
concursului au decis ca Egorov 
și Năstase să fie clasați la egali
tate pe primul loc.

• La Alger a fost stabilit pro
gramul întrecerilor sportive prie
tenești ce se vor desfășura cu 
prilejul celui de-al 9-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților. Jocurile sportive vor 
începe la 28 iulie *i vor cuprinde 
competiții ia următoarele spor
turi : atletism. inoL hipte. gim
nastică. box. judo, haltere, bas
chet. fotbal, handbal, volei, tenis, 
tenis de masă, ciclism, canotaj.

• Meciul Cheller-Smislov, con- 
tind pentru sferturile de finală 
ale campionatului mondial de 
șah. s-a terminat înaintea 
consumării celor 10 partide pre
văzute in regulament. In partida 
a 8-a arbitrii au consemnat re
miza. astfeL că scorul a devenit 
5,5—2.5 în favoarea marelui ma
estru Efim Gneller, care va juca 
in semifinale cu marele maestru 
Boris Spasski, învingătorul lui 
Paul Keres.

J

Primăvara pe lac

• Selecționata de fotbal a 
Danemarcei a susținut la Copen
haga o întilnire cu echipa italiană 
Bologna. Meciul a luat sfirșit cu 
-corul de 2—2. Golurile danezi
lor au fost marcate de Hansen, 
iar pentru formația italiană a în
scris danezul Nilsen și italianul 
Corradi.

• In cadrul unei conferințe de 
presă, ținută în fața ziariștilor 
sportivi întruniți în congres îa 
Budapesta, președintele clubului 
Benfica Lisabona, Germano, a 
protestat împotriva hotăririi 
U.E.F.A. de a face să se dis
pute finala „Cupei campionilor 
europeni" la Milano. Dacă echi
pa italiană Internazionale se va 
califica în finală, a spus delega

tul portughez, faptul că ea va 
juca pe teren propriu este un 
avantaj nejust. Singura soluție 
echitabilă ar fi să se desemneze 
un hit oraș, în câzul cind Interna
zionale se va califica în finală.

Clubul Vasas Gyor, care va în- 
tîlni miercuri pe Benfica la Bu
dapesta, a cerut, de asemenea, 
alegerea unui teren neutru pen
tru finala Cupei.

• Peste 5 000 de spectatori au 
asistat la Paris la meciul amical 
de tenis de masă dintre echipele 
R. P. Chineze și Franței. Spor
tivii chinezi, învingători la re
centele campionate mondiale, au 
cîștigat cu 3—0 la feminin și cu 
5—0 la masculin.

(Agerpres)

Informații
Acad. Elie Carafoli, directorul 

Institutului de mecanică apli
cată al Academiei R. P, Romîne, 
a plecat la Londra unde va par
ticipa la ședința comitetului de 
pregătire a Congresului interna
țional de astronautică.

★
Prof. dr. Margareta Dumi

trescu, de la Institutul de speo
logie al Academiei R. P. Ro
mîne, a fost aleasă vicepre
ședinte al Asociației interna
ționale pentru studiul arachni- 
delor (C.I.D.A.), cu ocazia des
fășurării Congresului interrB. 
țional de arachnologie de W 
Frankfurt pe Main, unde a 
participat șl a prezentat o 
comunicare.

(Agerpres)

Sludenfi ai anului I Stoma
tologie — dgi la Institutul 
Medico-Parmaceutic din Tg 
Mureș — într-o oră de labo

rator

oate această casă jrumoasă, zvelți, inâlțiwdu-s* «u 
grație spre albastrul cerului, la care privim i« fie
care zi cu admirație, arhitectul a purtat-o in ffhtd 
vreme îndelungată. Poate în mintea lui s-a născu: 
intîi silueta ei învăluită în ceață, apoi au început 
să prindă contur ferestrele, ușile, interiorul etaje
lor împărțite în apartamente luminoase. S-au cla

rificat apoi amănuntele decorative, culorile-. In cele din urmă 
proiectul a fost gata. Au venit constructorii, s-a săpat fundația 
și zidarii au înălțat schelele, iar casa a început să se înalțe cum 
o văzuse arhitectul în nopțile sale fără somn...

Casele, barajele suple și elegante, strălucitoarele combinase 
chimice, turlele cu aspect de bijuterie ale sondelor, fulgerarea 

multicoloră a camioanelor Carpați, tractorul V €50, întinsele 

lanuri de cereale unduindu-se ca marea în bătaia vîntuluL. 

Pretutindeni, zarva clocotitoare a șantierelor țării, răcoarea be
tonului proaspăt turnat și mireasma scindurii proaspăte de 

brad. Aceasta este imaginea țării, mereu mai înfloritoare — ți 
așa cum casa aceea zveltă t-a născut din zile și nopți de zbu
cium creator, din strădania muncitorilor care au ridicat-o spre 

cer — așa s-au înfăptuit toate proiectele noastre și toate aceste 

reușite au însemnat adevărate victorii.

Să rememorăm scurta istorie a unei asemenea victorii.
Și să începem cu...

FINALUL (DE FAPT 
UN NOU ÎNCEPUT)

Ritmul in care s-a desfășurat această scurtă istorie este at’t 
de trepidant, incit chiar simpla înșiruire a evenimentelor în 
stil cranscăresc necesită o atentă selecție. Astfel, voi aminti 
doar două momente, poate prea ..sentimentale-^. Și o declarație 
foarte sinceră—

1_ în ultimele zile viscolea. Totuși vizitatorii ediție: jubiliare 
a tirgului internațional de la Leipzig pur șt simplu invadaseră 
halele. Pavilionul Rominiei era asaltat și mai cu seamă locul 
in care era expus tractorul U 650. Afluența publicului s-a stins 
abia în ultima zi. Totuși, chiar cu 19 minute înainte de închi
derea tirgului. inginerii și tehnicienii noștri care dădeau expli
cațiile necesare, au mai fost solicitați de un grup. Și nu era un 
simplu grup de curioși...

2.„ în hala sculeriei de la Uzina „TractoruV din Brașov, in ziua 
cind s-a anunțat că U 650 a primit medalia de aur, mașinile au 
mers pentru un scurt timp în gol. Și după alte cîteva clipe, 
urnitul lor a fost acoperit de uratele muncitorilor. Ochii oame
nilor erau puțin umezi și în ei sclipea emoția și bucuria. Și 
după alte cîteva clipe mașinile au început să lucreze iarăși din 
plin,

lată și declarația: „Șîntem mîndri că. am, primit, medalia.

Asta ne obligi față de beneficiar — agricultura noastră socia
listă..."

O declarație, a cărei gravitate de conținut amintește un an
gajament solemn...

UN MIRACOL? NU! MUNCA
Ce este un tractor știe toată lumea. Ceea ce nu știe toată lu

mea este felul cum se naște un tractor. S-ar părea că e nevoie 
Jiumai de metal, de niște mașini, de un proiect și de executanți. 
Dar nu este cîtuși de puțin adevărat. Este ca și cum ai crede 
că pentru casa aceea frumoasă sînt necesare doar cîteva sute 
de mii de cărămizi, mortar, mistrie și schele. Este vorba însă 
despre imaginația creatoare a omului, dorința lui de a îmbina 
cit mai fericit utilul cu frumosul. Și cu tractorul a fost la fel. 
Nu pentru că certificatul de naștere a fost semnat de mii și 
mii de oameni in decurs de aproape 20 de ani. Și nici pentru 
că pină la stadiul actual a suferit o pasionantă metamorfoză. 
Dar dincolo de duduitul său puternic răzbate o undă, de com
plexă emoție: căutări, neliniști, îndoială, tenacitate, entuzias
mul primelor reușite. întreg talentul, întreaga capacitate de

ISTORIA
muncă a constructorilor de mașini a fost solicitată. Tineri și 
mai vîrstnici, cu calificări variate, multiple, muncitorii, tehni
cienii, inginerii de la uzina din Brașov au trecut prin toate 
greutățile, prin toate încercările prin care a trecut și meta
morfoza tractorului. Fie că lucrează la oțelărie, ca maistrul 
Urdea, fie că lucrează la șasiu, ca maistrul Gal Gheorghe, sau 
la montaj ca inginerul Teședeanu, ori la sculerie ca Virgil Nec- 

șbiu — imaginea unui tractor universal de înaltă tehnicitate 
i-a dominat pe toți în aceeași măsură, cu aceeași intensitate 
ca și pe arhitectul acela inspirat... La fosta fabrică de avioane 
halele erau puține, vechi, pe jumătate avariate de bombarda
mente. Era epoca grea a începutului, cînd în întreaga țară, la 
chemarea partidului, oamenii muncii vindecau rănile războiu
lui, așezau temelia puternică a viitoarelor construcții, a marilor 
construcții devenite astăzi tot atîtea mari realități. Și la Brașov 
au fost în frunte comuniștii. Era un vis îndrăzneț să proiectezi 
un tractor romînesc. dar era un vis demn de romantismul re
voluționar al comuniștilor. Munca a început concomitent și a 
decurs paralel, la fel de avîntat, atît la realizarea tractorului 
cit și la reconstrucție. Nimeni n-a uitat că uneltele de bază 
erau lopata și ciocanul. Iar în uzină utilajele improvizate 
dădeau multă bătaie de cap tehnicienilor, tn același timp se 
ducea o luptă permanentă împotriva sabotajelor, împotriva
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MERCUR
muncă ale colectivului. Astfel, creșterea calităților pe struc
tură, întărirea controlului tehnic pe fază de operație și pe 
schimburile II și III, cursurile de ridicare a calificării mun
citorilor (860 înscriși), specializarea maiștrilor și inginerilor se 
înscriu printre măsurile luate pentru o tot mai bună calitate. 
Din raportul dat de ziua muncii la C.I.L.. să mai adăugăm 
cîteva elemente încă — introducerea preselor cu curent de 
înaltă frecvență la Fabrica de mobilă, intrarea în funcțiune 
a benzilor de montat dulapuri, stabilirea diagramelor de Tra
tare termică, respectarea riguroasă a graficului de întreținere 
a utilajelor, instruirea temeinică a sortatorilor, recepționerilor. 
șefilor de depozite. Mai sint și alte elemente? Desigur, dsr 
să ne mărginim la acestea. Așa, acum să tragem linia și să 
privim bilanțul acestui combinat din Țara de Sus a Moldovei, 
în marele avînt creator al întrecerii :

Producția globală :
Angajamentul depășirilor 350 000 lei peste plan. Realizat: 

771 000 Iei.
Plăci fibrolemnoase:
Angajamentul: 100 de tone peste plan pină la 1 Mai. Reali

zat (pînă la 24 aprilie); 450 tone peste plan.
Economii peste plan Ia prețul de cost:
Angajamentul: 100 000 lei. Realizat: 120 000 lei.
Îmbunătățirea calității produselor PFL :
Angajamentul: 1 la sută. Realizat 1,6 la sută...

A CIFREI
Comentariile sint de prisos. Totuși... In lupta pentru pro

centul de calitate, pentru acest 0,6 la sută cu care și-a de
pășit angajamentul combinatul — sint cristalizate și efortu
rile directorului Nicolae Răducu, și ale inovatorilor amintiți, 
și ale sortatorului Ion Cedruc. și ale mașinistului de la deshi
dratare. loan Cojocaru— Un uriaș cu sute de inimi și-a încor
dat forțele in întrecerea cu propriile sale limite — și a în
vins

0 FORȚĂ 1/4/ TEIV4CE 

DEtiT 4 DONĂRII
-La RraEă. rapcrbâ ;e«uucienxlcr și ingine

rilor ce la Întreprinderea de construcții navale _1 Mai in 
ajunul dai cub a rifarî Qauaarâ lucrează — este scurt, cu
prinzător. wihstanțrii Au fost livrate cu o lună înainte de ter
men 4 săepuri de lWt de tme. Pianul pe trimestrul I a fost 
începimit ia toate scrtixoeutefe șt la tot indicatorii-

Si aici, in acest _. punct geografic spre care ac oprim 
pnvirile. intre eforturije conștiente ale oamenilor, pe de o 

parte, și mijloacele tehnice superioare menite să ridice la o 
înaltă productivitate munca lor, pe de altă parte, a existat acea 
deplină unitate proprie socialismului. Etapa la al cărei capăt 
am ajuns azi a văzut introducîndu-se la „1 Mai;‘-Brăila mon
tarea unei macarale de 6 tone care a dat posibilitatea lărgirii 
frontului de lucru, mecanizarea operațiilor grele, cum ar fi 
cele de manipulare și transport de mărfuri, cele de montai a 
navelor de cală. Noi procedee tehnice avansate s-au extins 
(în asamblare — metoda bloc — secțiilor, în sudură — sudura 
în mediu de COs) ; au fost înlăturate. în schimb, deformațiib 
în arzătoarele oximetanice.

Numai că mai există un element de raport fără de care 
succesele brăilenilor ar apărea știrbite de realele lor semnifi
cații. Toate aceste lucruri, expuse pînă aici, s-au realizat in 
condiții deosebit de grele. Cu venirea primăverii. Dunărea a 
inundat o porțiune din șantier. Peste încruntarea fluviului, 
primindu-i provocarea. Oamenii și-au văzut de muncă, cu un 
eroism simplu, cotidian, de conținut și adîncime. Trasatorul 
Constantin Vlad, cazangiul Tudorel Pătrașcu. maistrul sudor 
Dumitru Narchevici. maistrul strungar Nicolae Martin, meca
nicul Torna Enache sînt numai cițiva dintre tinerii care au 
opus creșterii valurilor Dunării o altă creștere, mai ter.ace. mai 
înțeleaptă, o creștere de forte conștientă de sine șt de aceea, 
învingătoare asupra celeilalte. In ajunul lui 1 Mai alte două 
șlepuri vor fi lansate la apă.

Ne-am oprit la Timișoara. Baia Mare. Suceava. Bre'la
Patru puncte geografice între care a palpitat viu î-tr»-...- i 

oamenii făuritori de oțel făuritori de motoare, făuritori de 
construcții — întrecerea socialistă desfășurată în tara noastră 
de la 1 ianuarie la 1 Mai 1965.

Nu cunosc încercare mai temerară decât a-i înșirai pe toți 
oamenii vrednici care, ascultând chemările pamduhri. s-au 
dăruit tot ce au mai bun — energii, talent :n:txstrvă_ price
pere acestei întreceri : aici măcar a instrm taeseruta lor sau 

locurile unde au dat aceste pașnice bătălii cu timpul Dar, 
indiscutabil, toți ar trebui citați. Dintre toți, să ne mai gîn- 
dim cel puțin la mecanizatorii de un fel aparte, aceia care tot 
în preajma Dunării, de astă dată în lunca Dunării, continuă 
marea ofensivă pe șantierele de hidroameliorații; aceia care 
sprijinîndu-se pe o impunătoare armată de tractoare, buldo
zere, șcrepere, defrișatoare, luptă să îmbogățească ogorul fer
til al țării cu 300 000 de hectare smulse stihiei apelor. Pe șan
tierul din incinta Prundu-Greaca-Argeș. deși condițiile cli
materice au fost mereu vitrege, în ciuda abundenței de pioi 
care înmuiau pămîntul, îngreunînd agregatele, oamenii au în
vins. A învins tinerețea hidroamelioratorilor. a învirw voința 
de a împlini un angajament, a învins eroismul. Iată : pe tri
mestru] I diferența dintre 4," 5 000 m.c. de părnînt escavat și 
490 681 m.c. reprezintă diferența dintre angajament și reali
zare. Adică, dacă vreți, o uriașă demonstrație de tinerețe, de 
voință, de eroism, de încredere.

Ca. de altfel, pretutindeni în patria noastră socialistă. Aici 
intre Carpați. Dunăre și mare, unde un întreg popor, urmind 
cu fierbinte însuflețire cuvîntul încercatei conduceri a parti
dului nostru muncitoresc, și-a suflecat minecile și. dir. primul 
pătrar al lui 1963. a dat măsura superbei sale capacități crea
toare : aici, .ntre Carpați, Dunăre și mare. unde, intr-o intre- 

ene dih care toți ies victorioși, bucuria de a trăi și a munci 
Liber irumpe năvalnic in uzinele și fabricile, șantierele și 
ogoarele din cele patru puncte cardinale ale țării.

Picătura de mercur a cifrei se străduiește s-o oglindească.
Ochii strălucitori ai oamenilor o cuprind mai bine. acum, in 

luminosul prag de mal..
De pe acest luminos prag de mai în stoluri fremătătoare 

oomesc să intimpine Congresul partidului nostru, noile anga
jamente soiemr.e ale celor ce muncesc Hotă rit, in curmd viața 
ie va confirma și pe acestea.

STEFAN IUREȘ
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de acad.
N. Tcodorescu
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dealurile și aspirați
ile tineretului se 
întruchipează in fie
care epocă istorică 
din preocupările $i 
năzuințele societății 
omenești spre for

me de viață din ce în ce ma; 
desăvîrșite. Epoca actuală, care 
se desfășoară sub semnul mersu
lui spre socialism, pune intr-o 
lumină fecundă și strălucitoare 
rolul deosebit de important 
al științei în dezvoltarea societă
ții, al cărei progres nu niai poate 
fi conceput fără revărsarea pe o 
scară în continuă creștere a 
cuceririlor științifice în tehnică ș: 
prin aceasta în producție.

Acest avînt impetuos și revo
luționar al științei trezește în 
inimile tineretului îndemnul 
nobil de a se înrola în armata 
cuceritorilor adevărului științific. 
Astfel, viața tineretului se îm
pletește din ce în ce mai strins 
cu mersul biruitor al științei. A 
apărut o profesiune care pînă in 
trecut nu atrăgea decît un număr 
redus de pasionați, priviți ade
sea. ca niște curiozități inofensi
ve. profesiunea de cercetător 
științific, spre care tineretul iși 
îndreaptă mai insistent privirile, 
atras ca altă dată de emoția ex
plorării ținuturilor fabuloase și 
necunoscute.

Care este tîlcul acestei che
mări, al acestei atracții spre noi 
orizonturi ? Este bucuria creației 
îndrăznețe și utile menită sâ 
schimbe fața lumii și să deschidă 
perspective mărețe energiei, ta
lentelor. aspirațiilor înnoitoare, 
în revoluția științifica-tehnică ce 
se desfășoară pe plan mondial 
în prezent, știința nu se mai 
mărginește să construiască teorii 
și să descopere legi, fără a avea 
conștiința posibilității punerii 
cunoașterii realității obiective, 
mijlocit sau nemijlocit, în servi
ciul societății umane, ci tinde să 
devină o forță nemijlocită de 
producție. Aceasta îi conferă un 
rol social de prim plan, acela de 
conducătoare a progresului știin-

țific-tehmc. prin care .iuucxie 
eu putere m viata tsijî * 
c.etățn. Din taboratoxre - bnSstas- 
teci, dm caaerete Je iar»* aie 
fîZKâen.-Ior. chg~rșt-\x bmfocî- 
lor. mateauticenior <£■

‘tunța re revarsă re «etaaca mo
dernă pe care o -xspmi. • frran 
dează Ș» o arenreazâ ca pa*r
de uriaș. Teocxle itirețih pă
trund irereatiU ia procereăc -sA- 
nofogice dm care efaaau cmp.

și inspirată a rtantei.

țeayă binefăcător dezvoltare; 
insăți a științei. dindn-i tnijinane 
pe care nu le putea întrevedea in 
trecut. Aparatura de înaltă preci
zie și de titanică putere, ca 
acceleratorii de particule, reacxr- 
riî nucleari, mașinile eJectrooke 
de calcul, microscoapele electrc- 
nice etc. dau științei virtuți pro
meteice prin care realizează fe
nomene de mare intensitate, 
sfidînd adeseori natura însăși, 
creînd forme noi de energie, ma
teriale noi care nu se găsesc in 
natură, mijloace uluitoare de 
transport, de comunicații și tele
comunicații, de comandă și tele 
comandă.

Această feerie în care fantezia 
și avîntul creator se înalță De 
culmi amețitoare pentru a se 
cristaliza, apoi, în cuceriri puse 
în slujba poporului, ia ființă cu 
adevărat binefăcătoare în socie
tatea socialistă în care apucarea 
cuceririlor științei în practică este 
un comandament generos, în care 
cercetătorul științific este un 
factor social de primul ordin, 
apreciat și onorat ca atare.

Pornită pe drumul măreț al 
construcției socialiste, țara noas
tră a realizat în două zeci de ani

de la an la an. contiâbatăa fte
ței ridicată la reale pateri de 
construcția socialistă Și amil a- 
cesta. astăzi chiar, și în aan care 
vin. trec și vor trece în coloane 
oameni de știință ai Rominiei so
cialiste. Văd. prin pnzma Con
gresului partidului pe care il aș
teptăm curind. crescind și lărgin- 
duBe și mai mult aceste coloane 
de savanți, care, drept mulțumi
re, aduc și vor aduce, la riadul 
lor, partidului, lauda înaltă și 
cinstirea prin fapte de seamă.

BfBttr <4Ml

Angajamente indeplinite
• 47 LnrreprLnderi din regiunea Argeș
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• întreprinderi din regiunea Mureș-
Autonomă - Maghiară

lectivul Combinatului 
a realizat economii de 
peste 270 000 iei și be
neficii suptanentare 
de peste 3 milioane 
lei. Cu succese deo- 
sebite întuspină cel 
de-al patrulea Coc- 
ores a! partidului si 
nea de 1 Mai si mun
citorii forestieri de 
la Odorbev Pină ia 
23 apiilie. I.F Odor- 
ăei a livrat peste pian 
400 Mc bușteni răsi- 
r.oase. 300 m c che
restea rășinoase. 180 
m c cherestea fag. în- 
semna-e cantități de 
xzt araci de vie si 

altele.
Printre întreprinde

rile care și-au depășit 
angajamentele atit la 
producția globală cit 
si la producția marfă 
se numără Fabrica de 
mobilă ..23 August* 
din Tg Mures. Cline
le de fier Vlăhița Fa
brica de geamuri din 
umăveni Trustul mi
nier Mureș" Centra- 
a ermoelectrică din 
Iernut. I.R.U.M. Re
ghin și altele. Între
prinderile din regiune 
au livrat peste plan 
în primul trimestru 
218 tone de fontă, 
2 400 m c cherestea, 
373 tone de carbid, 
59 000 m p geam-tras 
si alte produse.

UNEI VICTORII
„teonilor“ defetiste ale unora care lansau ideea că încercarea 
ie a fabrica un tractor romînesc seamănă cu aventura bătrî- 
nului și firavului hidalgo de la Mancha.

Iată însă că „miracolul" s-a produs. La defilarea de 1 Mai 
1947 a oamenilor muncii din Brașov, primul tractor romînesc 
deschidea coloana constructorilor. Această aducere aminte emo
ționează. Mii de inimi au bătut alături de duduitul tractorului 
primit cu urale de-a lungul întregului traseu. Era o manifesta
ție de mîndrie, de entuziasm, o manifestație de încredere in 
partidul comuniștilor, în politica sa îndrăzneață și înțeleaptă... 
Au trecut ani de atunci. Nu s-au întîmplat „miracole". Nici 
halele noi, nici agregatele moderne, nimic n-a apărut de la 
sine. Cum nu de la sine au crescut Bicazul și orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Săvineștii sau Uzinele „Steagul roșu", litoralul 
sau fabrica de antibiotice... Totul s-a născut din muncă, din 
hărnicia oamenilor însuflețiți neobosit de învățătura luminoasă 
a partidului nostru. Așa cum toate victoriile istorice ale po
porului au luat naștere prin luptă eroică, pentru că milioanele 
de oameni ai muncii au urmat cu neabătută încredere partidul 
— înțeleptul strateg al victoriei... Oamenii pe care ne-am obiș
nuit să-i numim cu simplitate „constructori ai socialismului".

Partidul ne-a învățat să ne înfăptuim gîndul, proiectele — și 
nu numai atit, dar ne-a îndemnat să. cîntătim bine lucrurile, 
să cutezăm, tot mai mult, să tindem spre desăvîrșire. Fie că 

este vorba despre o casă, o schelă de sondă, un baraj de 
centrală sau, în cazul scurtei noastre istorii, un tractor de ■ - 
calitate și capacitate. Șh istoria nașterii sale dezvăluie tc-c- .. 
această dorință a constructorilor lui de a atinge perfec' <■ e.

TRACTORUL E BUN. ÎL VOM 
FACE Șl MAI BUN!

Eforturile lor au fost încununate de succes. Victorie.' Un 
cuvînt care uneori amețește. Dar constructorii de aici, deși in 
majoritate tineri, au un deosebit de matur simț al răspunderii. 
Deci tractorul nostru, și-au spus ei, despre care se pretindea 
că ar fi o himeră, a „bătut" pe foștii ași ai atîtor mari compe
tiții. Bun! Atunci tot noi trebuie să facem altul mai strașnic — 
și asta nu pentru că am cîștigat o medalie de aur, nu din teama 
de a o pierde, nu pentru că știm că tehnica mondială cunoaște 
salturi nebănuite de la o zi la alta. Ci dintr-un motiv mult mai 
simplu : agricultura noastră, socialistă are nevoie în perma-

- tir—»» mc
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lația pe șosele. I se ca atașe aa cirbg peT.r>-u remorcile rxomoaa:. 

adică cu două roți, pfas au dxypoâtrr de triaere pneumatică a 
remorcilor. Acestea sint citera din măse-Ce recri care s-au luat
pentru ridicarea calității tractorul*■.. Ceea ce ti se pare foarte 
important este bătălia pentru durabiiitcte. pentru prelungirea 
vieții tractorului, lucru care contribuie, ir. primul rină, la iefti
nirea lui. Și în aceasta bătălie este -nobisirat întregul colectiv
al uzinei.

Dacă ar ji să înșiruin toate măsurile tehn co-organizatorice 
luate pe secții și ateliere, am redacta o adevărată carte intitu
lată. poate, „lnvățați să construiți tractoare bune".

Dorința vie de a atinge perfecții- ea, entuziasmul și bucuria 
de a te dărui cu totul muncii tale — acec nemulțumire crea
toare care te proiectează mereu înainte " Bucuria acestei ne
mulțumiri, dorința permanentă de autodepășire — iată trăsătu
ra colectivă a constructorilor de la Tractorul".

Este un sentiment al mavirităț'i din ‘oafe punctele de ve

de-e. intîî-..-. c::t la tineri, cit și la cei cu mai multă experien- 
•A Sint oameni care nu se mai pot despărți de uzină pentru că 
i.fi. ar deprins acest sentiment, aici l-au învățat. Maistrul 
Gr.ecrg'.e Ga; ar fi putut ieși la pensie, ar fi putut îngriji flori 
seu i-ar fi învățat pe copiii din cartier secretele filateliei. Dar...

Ei nu pot trăi fără să mă gîndesc, fără să muncesc". Și ar 
.i'. ea îa ce se gindi. Are o fiică studentă, o alta medic, la Timi
șoara. un băiat care lucrează tot aici, la radiatoare și e student 
'.a cursurile serale ale Institutului politehnic. S-ar găsi cine să 
<c îngrijească de urmărirea reperelor, de linia automată sau 

-a--.ornată, de îmbunătățirea punții din spate. Dar maistrul 
Gsi -a renunțat să treacă dincolo de vis, la faptă.

Di -, dorința aceasta permanentă a autodepășirii s-au luat 
e-.ui'iărate măsuri tehnico-organizatorice de mare importanță. 

I vportantă ni se pare însă atitudinea oamenilor, felul în care 
aplică ei aceste măsuri pe care, de fapt, tot ei și le-au propus. 
Și văzindu-i, observîndu-le mișcările pline de siguranță, urmă- 
rmdu-le rezultatele obțimute — capeți dintr-odată sentimentul 
certitudinii că U 650 îmbunătățit va fi un tractoj de o mai 
mare capacitate, cu o „viață" prelungită, intr-un cuvînt, un 
tractor care să răspundă cu promptitudine cerințelor de o tot 
mai înaltă tehnicitate ale agriculturii noastre socialiste. Va fi 
o nouă victorie a mumcii acestor entuziaști.

O victorie asemănătoare altora ce se înregistrează cotidian 
în țara noastră prin drumul care a dus la ea. prin faptul că la 
baza ei s-au aflat pasiunea și conștiința muncitorească a tuturor.

Iar cele relatate aici pe scurt despre drumul către perfec
țiune al tractorului nu constituie doar istoria unei mașini. Ci 
istoria creșterii unui colectiv, asemănătoare prin semnificațiile 
ei, tuturor uzinelor, combinatelor, șantierelor din țara noastră, 
o istorie a zilelor noastre izvorîtă din efortul muncitorilor în
suflețiți de învățătura partidului, de chemările partidului.

PAVEL AIOANEI
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Moscova:

Situație confuză in Republica Dominicană

UREATOARE

e O întrecere

101,6 la sută, industria cărbunelui, care 
depășit sarcinile de plan cu 135000 tone, 
industria siderurgică care a dat cu 43000 
oțel și fier mai mult decît s-a prevăzut sînt o che
zășie că aceste angajamente vor fi duse la capăt 
cu succes.

In preajma zilei de 1 Mai, ziarele și posturile 
de radioteleviziune aduc zilnic din toate colțuri
le țării vești îmbucurătoare.

La Uzinele mecanice „Ursus", de lingă Var
șovia, muncitorii, tehnicienii și inginerii au rapor
tat că în aceste zile a părăsit hala de montare 
primul tractor de tip nou ,fZ.etor“ C-4011, de 
construcția cea mai modernă, cu motor de 40 C.P.

GH. GHEORGHIȚĂ

Praga

cărbunelui, care și-a 
sau 

tone

Știrile sosite în cursul nop
ții arată că situația din 

ș Republica Dominicană 
continuă să rămînă confuză. In 
pofida informațiilor care anun
țau miercuri eșecul loviturii mi
litare organizate de o parte a 
armatei, condusă de un grup de

Teritoriul
R. D. Vietnam 

din nou bombardat
HANOI 29 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția de 
presă V.N.A., în noaptea de 
27 spre 28 aprilie și în cursul 
zilei de 28 aprilie, avioane a- 
mericane și sud-vietnameze au 
bombardat și mitraliat de cî- 
teva ori regiuni populate din 
R- D. Vietnam, precum și insu
lele Hon Mat și Con Co. Au 
fost doborîte cinci avioane 
inamice, ’ iar altele au fost a- 
variate.

tineri ofițeri, în capitala țării au 
loc lupte înverșunate. Potrivit a- 
genției Associated Press, forțele 
comandate de generalul Wessin, 
conducătorul contraloviturii ar 
fi părăsit Santo Domingo și 
insurgenții care se pronunță 
pentru reîntoarcerea președin
telui Juan Bosch controlea
ză pe cît se pare capi
tala țării.

Un alt element nou în situația 
din Republica Dominicană îl con
stituie un comunicat transmis de 
postul de radio San Isidro, a- 
nunțînd încheierea unui acord 
de încetare a focului. Po
trivit acordului, Bosch, va renun
ța la vechiul său mandat prezi
dențial și va solicita un nou 
mandat în cadrul alegerilor ce 
vor fi organizate sub controlul 
Organizației Statelor Americane. 
In schimb, partizanilor lui Bosch 
li se va garanta imunitatea. A- 
genția France Presse menționea
ză că nu se știe dacă acest acord 
a intrat în vigoare deoarece ulti
mele știri nu indică încetarea 
luptelor.

Vizita tov. 
C. Mănescu 
in R. A. LL

CAIRO. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmi
te : Continuîndu-și vizita în 
R.A.U., ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Române, Comeliu Mă
nescu, a vizitat Ismailia și Port 
Said. La Port Said, oaspetele ro- 
mîn a depus coroane de flori 
la monumentul martirilor. Guver
natorul Hassan Ibrahim Rouchdy 
a oferit un dejun în cinstea mini
strului afacerilor externe al R.P.R.

Revenind la Cairo, Comeliu 
Mănescu a oferit un dejun în 
cinstea lui Mahmud Riad, mini
strul de externe al R.A.U., la care 
au mai luat parte Nusseir Mo
hammed Abud, ministrul locuin
țelor și serviciilor publice. Hus
sein Khallaf, ministrul pentru re
lațiile culturale și tehnice cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al R.A.U. A fost, de asemenea, 
prezent ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Cairo, Mircea Nicolaescu.

încheierea vizitei delegației* 

militare romîne 

in R. S. Cehoslovacă
PRAGA — 29 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite : Joi dimineață, de
legația militară romînă, con
dusă de ministrul Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, gene
ral de armată Leontin Sălă- 
jan, care a făcut o vizită prie
tenească în R. S. Cehoslovacă, 
a părăsit Praga îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La plecare pe peronul gării, 
delegația a fost condusă de 
L. Strougal, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, ge
neral de armată B. Lomsky, 
ministrul apărării naționale al 
R. S. Cehoslovace, și adjuncți

ai săi, generali și ofițeri și alte 
oficialități.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.R. la 
Praga, prof. Gh. Nițescu, și 
membri ai ambasadei.

Au fost de față, de aseme
nea, atașații militari ai țărilor 
socialiste, acreditați la Praga.

Pe peron era aliniată o gar^ 
dă de onoare. Generalul de 
armată, Bohumir Lomsky, și 
generalul de armată, Leontin 
Sălaj an, au rostit cuvîntări, 
după care au trecut în revistă 
garda de onoare. Un grup de 
pionieri au oferit oaspeților 
buchete de flori.

in toate colțurile Țării Sovietice, 
din nordul îndepărtat, unde iama 
este încă stăpînă, și pînă în regiuni
le meridionale, unde caișii și migda
lii au înflorit, sosesc vești despre 
noile realizări cu care oamenii so
vietici se pregătesc să întîmpine

Ziua de 1 Mai.
Ca în fiecare an, conform unei tradiții stator

nicite de mult, moscoviții se află în întrecere 
socialistă cu leningrădenii. Pînă acum, peste 300 
de întreprinderi din capitala sovietică și-au reali
zat sarcinile prevăzute pentru întregul plan sep
tenal. A fost lansată chemarea ca întreaga in
dustrie moscovită să realizeze septenalul pînă în 
jurul datei de 5 august. Primele raioane care au 
răspuns la această chemare au fost Kiev, Moskvo- 
rețk, Djerjinski, apoi au urmat celelalte. Și iată 
că alte și alte întreprinderi raportează: „Am în
deplinit septenalul". Printre acestea se numără 
uzina „Krasnîi Metalist", care produce mașini 
de ridicat de tot felul, „N eftepribor", fabrică de 
carburatoare, „Mostankolinia" și altele.

„De pe banda telegrafului" — așa se intitu
lează o rubrică frecventă în presa sovietică. Aici 
cititorul găsește știri scurte, „telegrafice", dar nu 
mai puțin semnificative. Simpla lor juxtapunere 
dă o imagine a vieții cotidiene a țării. Iată cî- 
teva, luate din ziarele ultimelor zile:

— Industria R.S.S. Letone și-a îndeplinit pla
nul septenal la producția globală și la un șir de 
produse dintre cele mai importante. Producția 
industrială a republicii a crescut în șase ani de 
peste 2 ori cu un spor mediu anual de 12,4 la 
sută față de 8,8 la sută, cît se prevedea în 
planul septenal.

— A atins capacitatea, proiectată secția de 
desulfurizare construită la combinatul siderurgic 
„Lenin" din Krwoi-Rog.

— In Republica Autonomă Kahardino-Balkară 
s-a născut un nou oraș. In. 1917, pe locul ac
tualului oraș se afla un cătun cu o populație de 
150 de oameni. Orașul de astăzi are 10 între
prinderi și o populație de 18 000 de locuitori.

Mă opresc aici, la orașul acesta, căruia locuitorii 
lui i-au dat numele de Maiski, de la luna mai.

s. PODINA

• în jurnalele

Pekin

• Roadele muncii
i anul acesta, ziua de 1 Mai gă
sește oamenii muncii din Republica 
Populară Chineză întîmpinînd cu 
noi și noi succese marea sărbătoare 
internațională a celor ce muncesc. 

Încă de pe acum, orașele au îm
brăcat haine de sărbătoare. Lampi-

oanele tradiționale, ghirlandele multicolore, stea
guri și portretele fruntașilor în niuncă se întâlnesc 
la tot pasul.

Sărbătoarea este întîmpinată îndeosebi, prin 
noi și importante realizări în muncă.

In fabricile și uzinele din Pekin mișcarea de 
inovații și raționalizări a cuprins un număr tot 
mai mare de muncitori, tehnicieni și ingineri. In 
total, în fabricile și uzinele Pekinului au fost a- 
plicate în primul trimestru al acestui an peste 
8 000 inovații tehnice. Pe baza aplicării acestor 
inovații, industria siderurgică a Pekinului a pro
dus de la începutul anului 300 sortimente noi de 
laminate și aliaje. La uzina de mașini-unelte nr. 3, 
muncitorii au proiectat utilaje noi care înlocuiesc 
o serie de mașini-unelte universale.

Cu legitimă satisfacție. își întocmesc bilanțul 
realizărilor muncitorii din Anșan, cel mai mare 
centru siderurgic al R. P. Chineze. Ei au produs 
în primul trimestru al acestui an 124 000 tone 
laminate peste plan.

Din sectorul industriei ușoare și alimentare so
sesc în preajma lui 1 Mai vești numeroase des
pre succesele înregistrate pînă în prezent și des
pre angajamentele pe care și le iau diferite co
lective de muncă. Noile fabrici textile din pro
vincia Anhoi au dat o importantă cantitate de 
țesături peste plan. Pînă la sfîrșitul anului, aceste 
fabrici vor primi mai bine de 100 000 noi fuse 
care vor lărgi în mod considerabil capacitatea lor 
de producție.

SIU SI-TUAN

Varșovia:

• Angajamente

îndeplinite
a Varșovia, o dată cu primăvara, 
ale cărei semne sînt astăzi mai ti
mide decît în alți ani, au început 
și pregătirile pentru sărbătorirea zi
lei de 1 Mai. Anul acesta, oamenii 
muncii din R.P. Polonă întimpină 
sărbătoarea muncii sub semnul unui

avînt crescînd, prilejuit și de un alt eveniment 
important în viața politică a țării: alegerile de 
deputați pentru Seim și Sfaturile populare, care 
se vor desfășura la sfîrșitul lunii mai.

Cinstind aceste două evenimente, colectivele 
fabricilor, uzinelor, minelor, instituțiilor din în
treaga Polonie și-au luat o serie de angajamente 
în vederea obținerii unei producții de calitate, 
realizării de economii, depășirii indicilor de plan.

Realizările obținute în primul trimestru al anu
lui în curs la o serie de ramuri ale industriei de 
bază, printre care industria grea, unde planul a 
fost îndeplinit în proporție de 101, 4 la sută, in
dustria chimică, unde cifra respectivă este de

evidență
nul acesta, ziua de 1 Mai are o sem
nificație deosebită pentru oamenii 
muncii din R.S. Cehoslovacă. Ea se 
desfășoară sub semnul marilor victo
rii obținute sub conducerea Parti
dului Comunist în cei 20 de ani de 
la eliberarea de sub jugul fascist, 

preajma celor două mari sărbători —Acum, în preajma celor două mari sărbători — 
1 Mai și 9 Mai —tot mai numeroase sini colec
tivele de muncă care raportează partidului că 
au tradus în fapt ceea ce iși propuseseră cu cite- 
va tuni în urmă. Au anunțat acest lucru Uzinele 
C.K.D.-Praga, Combinatul din Hradec-Kralove, 
Uzinele constructoare de mașini „V. I. Lenin“ 
din Plzen, Combinatul de industrializare a lem
nului „Bucina" din Zvolen, textiliștii de la „Slo- 
venka" din Banska Bystrica și lista s-ar putea 
prelungi mult.

Concomitent cu această muncă avîntată, in 
fabrici și uzine, în mine și pe șantierele de con
strucții se desfășoară o susținută activitate pen
tru mai buna gospodărire și înfrumusețare a ora
șelor și satelor.

Numeroși tineri au rost atrași în această acțiu
ne în cadrul căreia au fost efectuate milioane de 
ore de muncă patriotică pentru curățirea străzi
lor, plantarea de pomi, reamenajarea vechilor 
spații verzi și crearea altora noi.

Pînă la 1 aprilie, tinerii din Praga înscriseseră 
în jurnalele de evidență 1 600 000 de ore de mun
că. La aceasta trebuie să adăugăm însemnate 
cantități de fier vechi strins fi expediat oțelă- 
r iilor.

Budapesta

• Pe agenda

primăverii

A. LIȚĂ

primăvara a 
la Budapes

ta un cadru potrivit pentru desfă- 
[șurarea festivităților de 1 Mai. Cire- 
I șii și caișii în floare se iau la între
cere cu artiștii pricepuți în mește
șugul nu atît de ușor al împodobi

rii orașului în veșminte sărbătorești. Grija aceas
ta de înnoire nu este, firește, caracteristică doar 
capitalei, ea poate fi întîlnită pretutindeni — in 
celelalte orașe ale țării și deopotrivă în cătu
nele marii puste.

In această atmosferă de sărbătoare, în fabrici, 
uzine se desfășoară o vie întrecere pentru îm
bunătățirea calității produselor, pentru creșterea 
productivității muncii, printr-o mai bună organi
zare a muncii, și reducerea prețului de cost. La 
sate, întrecerea are loc pentru terminarea cît 
mai grabnică a arăturilor și tnsămînțărilor de pri
măvară, pentru plantarea de pomi și înfrumuse
țarea comunelor.

Bilanțul realizărilor din aceste zile este deo
sebit de bogat, numeroase sînt știrile care anun
ță că obiectivele întrecerii care aveau ca ter
men 1 Mai au și fost atinse. Recent, la Combina
tul metalurgic din Dunaujvâros, primul oraș so
cialist din Republica Populară Ungară, a intrat în 
rodaj laminorul la rece, cu o capacitate anuală 
de 250000 tone. Aici, la combinatul metalurgic 
dunărean, sînt în întrecere peste 500 de brigăzi 
de producție, printre care și brigada prieteniei 
ungaro-romîne, condusă de Toth Lajos.

A. POP

eîntrecută decoratoare, 
I asigurat și anul acesta

Berlin:

• Inițiativa oțelarilor
omenii muncii din R.D.G. întimpină 
ziua de 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a oamenilor muncii — 
fi ziua de 8 Mai — cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării Germaniei 
de sub jugul fascist — cu noi 
succese în muncă.

Inițiativa oțelarilor din Riesa de a se depăși 
în cinstea acestor sărbători sarcinile de plan pen
tru fiecare muncitor în parte, de a se intensifica 
preocuparea pentru descoperirea tuturor rezerve
lor, de a se acorda o atenție deosebită reducerii 
prețului de cost, calității superioare a produse
lor constituie un exemplu, care a fost urmat de 
nenumărate întreprinderi din țară.

Rezultatele obținute pînă acum la Riesa dove
desc că angajamentele luate vor fi îndeplinite, că 
— așa cum și-a propus — prin eforturi unite, 
colectivul întreprinderii va reuși să dea peste 
plan în prima jumătate a anului curent 162 tone 
țevi laminate, 2 150 tone oțel laminat, și 1 000 
tone semifabricate.

In vederea zilei de 1 Mai, în întreaga țară 
consiliile orășenești și comunale organizează ser
bări populare.

ST. DEJU
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I
I

Cin lumea 
capitalului

| Santiago de Chile:

I 
I
I
I
I 
I
I majoritate 

protestează 
rîri a guvi

I
IAgențu 

descriind 
manitesta

le
(persoane s-au refugiat in grădi

nile Congresului național din 
centrul orașului. Primind autori- 

Izația președintelui Camerei De- 
putaților, Raul Marales, de a pă
trunde în perimetrul Congresu- 

Ilui, polițiștii au luat grădinile cu 
asalt. în cursul ciocnirilor circa 
20 de persoane au fost grav ră- 

Inite. Patrulele poliției au conti
nuat ore de-a rîndul să urmăreas
că grupurile de manifastanți ope- 

irînd numeroase arestări".
Acțiunile revendicative ale ti

neretului studios au îmbrăcat și 
Ialte forme. Astfel, peste 40 000 

de studenți și elevi din Santiago 
de Chile au declarat grevă de 

■ protest, care va continua pînă 
cînd vor fi satisfăcute cererile lor 
privind eliberarea liderilor orga

nizațiilor studențești arestați an-

In apararea drepturilor vitale

Greva celor 40 000
de studenți și elevi

n capitala statului 
Chile, ca și în alte 
orașe din țară au loc 
de citeva zile puter
nice demonstrații și 
greve în cadrul căro
ra participanții. în 
studenți și elevi, 

împotriva unei hotă- 
rîri a guvernului potrivit căreia 
tarifele la mijloacele de transport 
în comun s-au majorat cu 50 la 
sută.

Agenția „FRANCE PRESSE"
1 un episod al uneia din 

manifestațiile care au avut loc zi- 
'sle trecut arăta că ..demonstran- 

i au fost atacațî de puternice 
forte polițienești. Citeva sute de 
persoane s-au refugiat în grăd

terior, abolirea legii de scumpire 
a tarifelor la mijloacele de trans
port în comun, pentru elabora
rea unei politici economice care 
să pună capăt „imobilismului" de 
care este acuzat guvernul. Mani
festații puternice au avut loc și 
în provincia Concepcion unde 
peste 5 090 tineri au demonstrat, 
solidarizîndu-se cu studenții și e- 
lecii din Santiago.

„Manifestațiilor organizate de 
studenți care au luat la sfîrșitul 
săptămînii trecute caracterul unei 
revolte la Santiago și Concepcion 
— arată agenția „FRANCE 
PRESSE" — h se adaugă nn nou 
val de acțiuni revendicative lan
sate de centrala unică din Chile 
în vederea unei acțiuni de mase 
împotriva poi:t,ci economice a 
guvernului". Organizațiile munci
torești care condamnă „spirala 
scumpetei' au hotărit să sprijine 
acțiunea studenților. In acest scop 
un lider sindical arăta că orga
nismele muncitorești se află în 
stare de alarmă și de mobiliza
re permanentă. In ciuda protes
telor opiniei publice chiliene, mi
nistrul de interne, Bernardo 
Leighton, a declarat că va ordo
na noi măsuri pentru reprima
rea oricăror manifestații atît în 
capitală cît și în provincie.

Evenimentele din ultimele zile 
au dus, așa cum remarcă telegra
mele agențiilor de presă, la crea
rea unei situații politice încordate.

IOAN TIMOFTE
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Frămîntările

FRANȚA. Aspect din timpul

unei recente demonstrații a

muncitorilor metalurgiști din

Lyon în sprijinul revendicări-

lor lor

’ „Prea puține slujbe pentru tineret"
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I ..Economi

ciaUtățUe
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I provoca s

șomajului
la sută
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I
I
I
i
I
I
Ijului printre

YORK TIMES'

I „Continuă să existe prea 
ține slujbe pentru tineret'
articol se arată : ----

Icel mai îngrijorăto
locurilor de muncă

„TIME" o denumește proble
ma enervantă a șomajului'. 
Oficialitățile de la Washington 
ale Ministerului Muncii, într-o 
manieră stereotipă, exprimă 
optimism : tablourile le zugră
vesc în culorile cele mai tran
dafirii. Totuși, pentru econo
miști, scrie influenta revistă 
americană, „probabil că nu 
există factor economic care 
să-i preocupe mai mult, săptă- 
mînă de săptămină". Motivul ? 
.Economiștii Casei Albe și ofi- 

s de la Ministerul 
Muncii se tem că redresarea 
este doar temporară și că pri
ma scădere ușoară a ritmului 
de dezvoltare economică va 

sporirea procentului 
i din nou spre cinci 

sută". Foruri oficiale 
continuă să lanseze semnale de 
alarmă. Comitetul economic 
mixt al Congresului a calificat 
șomajul din S.U.A, ca fiind 
„intolerabil de ridicat", afir- 
mînd că reprezintă o primejdie 
cu mult mai mare decît cea a 
inflației. Chiar președintele 
Johnson a atras atenția : 
vem încă prea mulți 
Trebuie să creăm un 
substanțial de slujbe 
de a fi satisfăcuți".

După „TIME", zonele 
maj în care nu se constată a- 
meliorări, continuă să fie ne
grii și tinerii. Datele furnizate 
de revistă evaluează procentul 
șomajului în rîndul negrilor la 
aproximativ 10 la sută, ceea ce 
înseamnă de peste două ori 
procentul înregistrat pentru 
albi.

Un fenomen îngrijorător 
semnalat de presa americană 
îl constituie proporțiile șoma- 

> tineri. „NEW 
>” a publicat un 

editorial intitulat semnificativ: 
.Continuă să existe prea pu- 

t“. în 
articol se arată : „Elementul 

îngrijorător în tabloul 
i îl consti

tuie perpetuarea excluderii de 
§ la orice slujbă mai bună a ti

nerilor care au terminat școala. 
Un procent de 15 la sută din 
toți tinerii care caută de lucru 
nu pot să găsească un ser
viciu".

în perioada anilor 1948— 
1954, numărul șomerilor din 
rîndul tinerilor albi și negri a 
fost în linii mari oarecum egal, 
în prezent, însă, problemele ti
nerilor de culoare s-au com
plicat. Tot din „TIME" aflăm 
că șomajul atinge 23 la sută în 
rîndul adolescenților negri și 
chiar 31 la sută printre adoles
centele de culoare. Ziarul 
„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" remarca: „Dato
rită discriminării și gradului 
scăzut de instrucțiune, pe piața 
muncii, problemele tinerilor de 
culoare s-au agravat. Proten-

tajul tinerilor de culoare care 
frecventează școala este mai 
redus decît al tinerilor albi, 
iar instrucțiunea, pe care ei o 
primesc este, calitativ, mai sla
bă. Chiar printre absolvenții de 
liceu, numărul tinerilor negri 
care nu au de lucru este apro
ximativ dublu decît cel al tine
rilor albi".

Neliniștea din rîndul unei 
părți a tineretului american 
este alimentată de faptul — 
relatat în „TIME" — că „pro
centul șomerilor adolescenți 
crește treptat". Persistența a- 
cestui fenomen dezminte opti
mismul de serviciu al unor 
purtători de cuvînt ai Ministe
rului Muncii.

„A- 
șomeri. 
număr 

înainte

de șo-

M. RAMURĂ
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stare de alarmă, iar 3 
salariații salubrității. | 

șaretelor care leagă orașul de sus cu cel de jos, ploua încontinuu cu | 
mici manifeste șapilografiate : «Cetățeni ai Portugaliei! Voi sînteți " 
exploatați. Fiii voștri mor pentru ca un politician falimentar și cîțiva 
bancheri să-și salveze prestigiul. Cetățeni, ridicați-vă împotriva lira- E 
niei». în timp ce peticele de hîrtie cădeau din înălțimi* poliția sosi | 
în grabă cu mașini de asalt, iar oamenii salubrității inundau strada 3 
pentru a distruge manifestele". H

Conținutul ultimului manifest oglindește do fapt noua fază a luptei I 
studenților împotriva dictaturii. După cum remarcă revista „REVO- 3 
LUTION AFRICAINE", studenții au trecut de la acțiuni vizînd un H 
obiectiv limitat, la o mișcare politică largă, îndreptată în chip mani- B 

fest împotriva a însăși bazelor regimului salazarist. “
ION CODRU B

studențești
din Portugalia
n planul general al luptei poporului portughez împotriva 
dictaturii, se situează și conflictul ascuțit dintre regimul 
de la Lisabona și generația tînără. Acest conflict s-a I 
manifestat cel mai des prin repetatele și puternicele ac-. 
țiuni desfășurate în ultimii ani de către i 

La început mișcarea studențească și-a 1 
tive limitate, revendicative. Primul și cel mai impor-. 

tant dintre ele l-a constituit democratizarea învățămîntului. în i 
jmul acestei revendicări fundamentale, studenții au organizat 
meroase greve și demonstrații. Bineînțeles că manifestațiile studen
țești au fost reprimate de fiecare dată cu cruzime ;
fost arestați, supuși torturilor și trimiși în fața tribunalelor. Exemple , 
în acest sens pot fi întîlnite la tot pasul. După cum se știe, un mare , 
val de indignare a produs în Portugalia și peste hotarele ei aresta
rea studentului Jose Oliveira Bernardino, de la Politehnica din Lisa
bona, membru în conducerea Comitetului de coordonare a organi
zațiilor studențești din Portugalia. După un simulacru de j 
a fost condamnat la doi ani și jumătate închisoare, trei 
tare și la pierderea drepturilor politice pe timp de 15 ani. Ceea ce 
a fost cu deosebire scos în evidență de publicațiile apusene este 
tocmai ineficacitatea unor asemenea procedee în ceea ce privește 
mișcarea studențească. în fața tribunalului studentul Bernardino a 
avut o comportare curajoasă, demnă, lăsînd să se înțeleagă că orice 

măsuri ar fi întreprinse de autorități, lupta studenților va continua 
să ia amploare. Același lucru se poate spurje și despre studentul 
J. Borges, membru al conducerii partidului creștin democrat, 
în ilegalitate. Cu toate că a fost arestat el a arătat că t 
dențești pentru drepturi democratice nu pot să fie oprite.

Un alt obiectiv al luptei studenților îl constituie acțiunile între
prinse în sprijinul dobîndirii independenței de către popoarele din 
Angola, Mozambic și alte teritorii aflate sub stăpânire portugheză. în 
acest scop studenții utilizează forme variate, menite să t 
atenția populației și în special a tinerilor din Portugalia asupra 
lităților din colonii. Semnificative din acest punct de vedere sînt 
relatările ziaristului vest-german Gunter W. Lorez, publicate în 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU". Afîndu-se la Lisabona în t 
unei acțiuni studențești, ziaristul notează cele observate. Cităm din 
articolul lui Giinter :

„Zidurile Lisabonei sînt acoperite de fel de fel de afișe, printre 
ele întîlnești însă tot mereu afișe cu următorul conținut: «Tineri 
portughezi, apărați-vă patria. Patria vă cheamă. Portughezi, fiți j 
de luptă, este o cinste să mori pentru patrie !».

Dar alături de ele, pe ziduri întîlnești și afișe în care se poate 
citi: „Tineri portughezi, refuzați să luptați în Angola. Cei ce I 
își asumă o parte din vină. Războiul din Angola echivalează cu 
sinate. Portugalia — Da ; Salazar — Nu !“.

Aceste afișe, arată autorul reportajului, sînt chemări la luptă ale 
studenților. Ele au un deosebit ecou în rîndul populației și de aceea 
poliția lui Salazar întreprinde adevărate cruciade pentru ca să nu 
ajungă la cei cărora le sînt adresate. în reportajul amintit este înfă
țișată următoarea scenă :

„Lisabona părea un oraș sub stare de asediu. La toate încrucișă
rile erau postate aruncători de apă, tunuri anticar stăteau a 
în curți dosnice ; unități miiitare în echipament de război 
deau pe străzi, prin parcuri, ținînd pistoalele automate în poziție de 
tragere, cu baionetele la armă. Poliția se afla în stare de alarmă, iar 
lisabonienii cei mai ocupați în aceste zile erau s ,__ 2..1____
Pentru că, din multe turnuri ale bisericilor, de pe acoperișurile pa-

JAPONIA. In iolograiie : muncitori participant! la o recentă 
demonstrație care a avut Ioc la Tokio, organizată în cadrul 
acțiunilor comune de primăvară ale oamenilor muncii japo
nezi în sprijinul cererii lor pentru majorarea salariilor, pentru 
stabilirea unui minim garantat al salariilor și pentru luare de 

măsuri împotriva creșterii prețurilor.
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