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TRĂIASCĂ 1 MAI
In prima zi din luna florilor, simbol 

al luminii $1 optimismului, omenirea 
muncitoare și-a înscris una din cele 
mai scumpe sărbători ale salo : Ziua so
lidarității internaționale a celor ce mun
cesc, ziua frăției muncitorilor din loaie 
țările, uniți în lupta pentru pace, demo
crație și o viață mal bună.

Tradiționala trecere în revistă a for
țelor lumii muncitoare, găsește poporul 
nostru in plin avint al luptei pentru în
florirea patriei socialiste. Carele alego
rice, panourile, graficele purtate cu 
mîndrie vor adune cu ele la demonstra
țiile întîiulul de mai noi mărturii emo
ționante alo muncii harnice, plină de 
roade, a poporului nostru. Vom evalua,

așadar. într-o sărbătorească privire de 
ansamblu, sporul de avuție și prosperi
tate a țării, dobîndit printr-un șir de 
victorii în toate zonele activității noas
tre de la 1 Mal trecut și pină astăzi. 
Prinde viață programul măreț trasat de 
cel <ir-ai ix-im Congres ni Partidului 
Comunist Român. Familia noastră de 
milioane transpune pe harta patriei în- 
suflețitoarcle hotăriri ale partidului. 
Sarcinile primului an al planului cin
cinal au fost îndeplinite și depășite. în 
primul trimestru al anului în curs, pla
nul producției Industriale a fost înde
plinit în proporție de 101,4 la sută, ob- 
țlnîndu-se o creștere de 14,1 la sută față 
de primul trimestru al anului trecut —

un ritm sensibil mal înalt decît cel pla
nificat. Ansamblul de măsuri luate după 
congres de Comitetul Central a) parti
dului, măsuri care îmbină minunat cu
tezanța concepției și suflul înnoitor, au 
creat premisele unui nou și puternic 
avint al economiei, științei și culturii, au 
imprimat activității oamenilor muncii 
un spirit de înalt dinamism, au creat 
condiții afirmării largi a inițiativei, va
lorificării depline a minunatului poten
țial de inteligență și creație al poporu
lui român în slujba prosperității pa
triei.

în coloanele sărbătorești ale Iul 1 Mal
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Ziua Tineretului, sărbătoare înscrisă cu majuscule în calen
darul vîrstei tinere, poartă în acest an o semnificație deosebită : 
organizația noastră revoluționară — Uniunea Tineretului Comunist 
— împlinește 45 de ani de existență, 45 de ani de luptă sub 
steagul glorios al partidului comunist, tot atîția ani de izbînzi 
și succese.

Buchetele sînt parcă mai bogate, cîntecele răsună mai puternic, 
iar veselia și entuziasmul — oaspeți statornici și bine primiți 
totdeauna la sărbătorile tineretului — se situează evident, în 
spațiile cele mai înalte ale portativelor. în același timp atmosfera 
are o ținută de distinsă solemnitate.

Cel mai încărcat însă, cel mai vast ca dimensiuni și culoare, 
dintre buchetele cu care tinerii se prezintă la această sărbătoare 
este cel pe care-1 compun, ca o impresionantă cunună, reali
zările și succesele lor. Fiindcă, situată simbolic, în cea mai 
frumoasă lună a anului — „în mai cînd rozei e-nfloresc, scălda- 
te-n aurul de soare" — această aniversare reprezintă pentru 
fiecare utecist, pentru fiecare tînăr al patriei prilejul unei ample 
și mobilizatoare retrospective asupra propriilor realizări, asupra 
drumului parcurs cu dăruire și abnegație în anii eroici de con
strucție socialistă. în întîmpinarea ei, cei peste 2 200 000 de 
utecișli, toți tinerii patriei și-au intensificat eforturile și perse
verența în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, și-au mobilizat 
energiile și priceperea, alături de întregul popor, în obținerea 
de noi și importante realizări în înfăptuirea politicii partidului, 
pentru a putea raporta cu mîndrie că adeziunea și devotamentul 
lor la politica sa, la opera de dezvoltare și înflorire a patriei 
s-au concretizat și vor continua să se concretizeze în înfăptuiri 
durabile, valoroase.

Sărbătorind a 45-a aniversare a creării organizației sale re
voluționare, tineretul patriei își face un titlu de mîndrie din 
faptul că pe umerii săi apasă nu numai răspunderea unor sarcini 
deosebite, ci și cea a unor bogate și glorioase tradiții de luptă 
și muncă eroică. Tinerilor le sînt bine cunoscute nenumărate 
fapte de curaj și de bărbăție, exemplele de devotament și dăruire 
pentru făurirea unei vieți libere și fericite prin care tineretul- 
s-a afirmat totdeauna în cursul istoriei ca o importantă forță 
a progresului politic, social, economic și cultural al patriei.

înrolată sub steagul glorios de luptă al partidului și bucu- 
rîndu-se de permanenta și atenta lui îndrumare, Uniunea Tine
retului Comunist s-a afirmat încă de la crearea sa ca un im
portant factor în mobilizarea tineretului la înfăptuirea progra
mului partidului, în îndeplinirea idealurilor scumpe de libertate 
socială și națională care au animat dintotdeauna poporul român, 
în toate marile bătălii revoluționare purtate de clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea și intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, 
tineretul s-a aflat în primele rînduri înscriind multe pagini de

(Continuare în pag. a Vll-a)

CITIȚI
ÎN PAG.
In aceste zile un reporter al ziarului nostru a cunoscut la 

locurile lor de muncă suțe de tineri, muncitori, țărani coopera
tori, ingineri, studenti. Discuțiile purtate cu ei, succesele lor în 
producție, eforturile pe care le fac pentru desăvîrșirea pregătirii 
profesionale constituie obiectul
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Tineretul reprezintă, așa cum sublinia 
toi atașul Nrculae Ceaușescu la Congresul 
al LX-lea al paibdului, viitorul țăm, Je el 
depinde dezvoltarea și înflorirea viitoare 
a societății uoastre, continuarea iu ritm 
susținut, pe o treaptă și mai inaila, a con
strucției socialiste. Lată de ce nu puți 
vorbi despre viața și munca tineretului, 
despre trasă tu iile ee-i del mese profilul 
muial-cetățenesc, la:â a releva mai intu 
scaii meniul de deplină și lusblrcatâ în
credere pe care-1 inspiră prezența sa ac
te, a și rodurcâ in toaie domeniile de ac
tiv riale , .sentimentul eie mindne, in ace
lași timp, al generației vîtslmce, al în
treg oui pupai care constata cu satisfacție 
eâ. laurina prezentul socialist al patriei, 
a iăurit totodată și o generație de viitori 
constructori, capabili să continue această 
opera, s-o ducă mai departe cu succes.

In opera de translonnare revolu
ții nară a societății a crescut așa cum 
sublinia la Congresul al \ lli-lea al U.T.C. 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu. secretarul 
general al C.C. al P.C.R„ un tinerel vi
guros, harnic și talentat, hotărît 
să-și consacre întreaga putere de muncă 
progresului țării.

Și în regiunea noastră, ca în întreaga 
țară, in industrie și in agricultura, pe șan
tierele de construcții, pe tărimul științei 
și cultuni. in toate domeniile activității 
creatoare, tineretul și oiganizația sa re
voluționară — Uniunea Tineretului Co
munist — se afirmă constant, ca o pre
zență vie și dioamică, aducind o notă 
distinctă de efervescență și elan specifică 
virslei, încorporîndu-și hărnicia și price
perea în toate succesele obținute.

Sarcinile importante stabilite de Con
gresul al LX-lea, măsurile adoptate de 
Comitetul Centra! ai Partidului în scopul 
dezvoltării continue a industriei și agri
culturii, ridicării întregii activități econo
mice la un nivel calitativ superior, au găsit 
un amplu ecou și in rindul tinerilor, care 
• ăd in realizarea acestor sarcini un vast 
rimp de manifestare a entuziasmului și 
►nergiei, de valorificare și împliDire a înal
telor lor aspirații.

In toate sectoarele industriei regiunii, 
îmbogățită în ultimii am cu noi și imjjor- 
anle obiectiv e ca Termocentrala și Combi- 
alul petrochimic de la Brazi, INTEX- 
Pâulcșli, Uzina de sînnă și produse din 
>îrroă și Fabrica de zahăr de la Buzău, 
Instalația de cracare catalitică și sileni 
de la Rafinăria Brazi și altele, tinerii ala
un de ceilalți inuneiton și-au intensificat 
forturile in îndeplinirea sarcinilor de 
producție, in creșterea pioducțrei și a pro
ductivității muncii, in ridicarea calității 
iroduselor și reduceiea prețului de cost.

OneD<iiidu-și activitatea politico-ideolo- 
gica pe care o desfășoară spre problemele 
uapre pe care le ridica educația comu- 
îistă a bneretului, organizațiile U. T. C. 
ntreprind acțiuni educative mai numeroa- 
;e și mai eficiente în scopul întăriri) răs- 
junderii tinerilor față de îndatoririle ce 
e revin, formării atitudinii înaintate față 
Ie muncă. In colaborare cu organizațiile 
Ie sindical, organizațiile U.T.C. din în- 
Teprinderile regiunii, printre care aș a- 
runti in primul rind pe cele de la Uzi- 
ie!e de utilaj petrolier Tirgoviște, Uzi- 
îele mecanice Mija, din Cîmpina și Si- 
laia, Uzinele de utilaj chimic Ploiești — 
uganizeazâ cu regularitate cu masa de 
inerì dezbateri pe teme ale comportării 
n procesul de producție, întreprind ac- 
iuni în sprijinul ridicării calificării pro- 
:esionale, mobibzind tinerii la cursurile 
?e se organizează in întreprinderi sau 
rițiind olimpiade pe meserii, schimburi 
ie experiență pe teme privind citirea căr- 
jiî tehnice etc. Interesanta inițiativă — 
□omită de uteciștii de la Uzinele „1 Mai“- 
Ploiești — „Procesul rebuturilor" — ca 

extinderea altor inițiative ca cea de la 
,Semănătoarea"-București — „Fiecare 
minut folosit cu eficiență maximă pentru 
iroducție* — se înscriu printre acțiunile 
rgar.izariilor UT C care au trezit interes 
larg în masa tinerilor, și care au venit 
lem’flocit în sprijinul realizării sarcinilor 
3e plan. Punînd în discuția tinerilor, în 
cadrul adunărilor generale sau cu alte 
ocazii, diverse aspecte legate de disciplina 
in producție, de comportarea in general 
a unor tineri, mobilizînd opinia colecti
velor de utecisti imnotriva încălcării nor
melor de conduită. împotriva celor ce nu 
«e integrează disciplinei muncitorești, nu 
dovedesc suficientă răspundere în înde
plinirea îndatoririlor sociale, organizațiile

U.T.C. găsesc terenul în care eforturile 
loi put «duce o contribuție dintre cele 
mai fructuoase la indcphuirea uneia din 
cele mai iinpoilăute saiciui ale etapei ac
tuale — creșterea eficienței economice a 
întreprinderilor. Desigur, activitatea poli- 
ticu-oiganizaturicâ pe care o dcstășuaiâ 
oiganizațiiie U.l.C. in suupul antrenam și 
mobilizării tinerilor la întrecerea socialistă 
își concretizează roadele lăudabile, în pri
mul rind, in laptul că an de an peste 
S U00 de tinen și Uncie iși prind cu min- 
drie pe piept steluța de fruntaș in între
cere. Dai, ruai mult decîl atît, aceste 
preocupări ale organizațiilor U.T.C. siut 
do natură să creeze acea permanentă și 
necesară interferență de valon care asi
gura transmiterea directă a experienței 
de muncă și însușirea unei viziuni de an
samblu și de perspectivă asupra procesu
lui de producție, care dă tinerilor posi
bilitatea sâ pieia și să dezvolte tot ce s-a 
creat mai valoros do către fiecare colec
tiv.

Nu poate fi. de asemenea, trecută cu 
vederea contribuția pe cate tineretul — 
caracterizat dmtotdeauna prin dinamism, 
receptivitate și pasiune față de probleme
le noului — și-o aduce la perfecționarea 
producției, la introducerea io practică a 
cuceririlor științei și tehnicii, la progresul 
tehnic al industriei noastre. O mare parte 
din inovațiile și raționalizările prezentate 
in anul trecut și a căror aplicare în pro
ducție s-a soldat cu obținerea a peste 
54 de milioane lei economii au ca autori 
tineri care și-au cîștigat pe bună dreptate 
dragostea și prețuirea colectivelor de 
muncă. Creșterea an de an a numărului 
de inovatori, ai celor care au o atitudine 
activă față de producție. însumează fi
rește și meritele organizațiilor U. T. C. 
care,..prin variate și atrăgătoare activități, 
sc străduiesc să cultive și să dezvolte spi
ritul creator al tinerilor, să canalizeze a- 
cesl spirit spre cercetarea și aprofunda
rea proceselor celor mai complexe din 
vi.,țâ și producție, legîndu-Ie strîns de 
acțiunile lot mai susținute de moderniza
re continuă a producției, de organizare 
înaltă a muncii. Indiscutabil că aceste 
succese nu pol Fi considerate și nici nu 
trebuie ca organizațiile să le considere 
a'lfel decîl ca un punct de plecare spie 

alte trepte, spre eforturi și mai susținute.
Ele au datoria, așa cum s-a precizat 

de altfel la Plenara din ianuarie a C.C. 
a! U.T.C., ca în lumina sarcinilor reieșite 
din lucrările Plenarei C.C. al P.C.R., din 
decembrie 1966 să-și intensifice activita
tea. să-și sporească potențialul mobiliza
tor pentru o și mai laigă cuprindere a ma
selor tinerilor în acțiunea de înnoire per
manentă a formelor și metodelor de mun
că. în lupta pentru lichidarea a tot ceea 
ce este perimat, a tot ceea ce frinează 
dezvoltarea inițiativei creatoare.

Rezultate bune au obținut organizațiile 
U T.C. și în ceea ce privește educarea 
tineretului de la sate, mobilizarea aces
tuia la continua dezvoltare și întărire a 
unităților agricole, la sporirea producției 
animale și vegetale Anii care au trecut 
de la încheierea cooperativizării agricul
turii. eveniment de însemnătate istorică, 
au marcat profunde transformări și în fi
zionomia moral-politică a tinerilor din sa
tele regiunii noastre, transformări în în
făptuirea cărora un rol însemnat l-a avut 
și activitatea poîitfco-educativă desfășu
rată sub îndrumarea organizațiilor de par
tid de către organele și organizațiile 
U T.C.

Receptivitatea tinerilor față de nou se 
manifestă și aici tot mai pregnant în par
ticiparea la învățâmîntul agrozootehnic, 
în creșterea nivelului de cunoștințe, 
în strădania perseverentă de a le aplica 
în viată. în grija pentru calitatea tuturor 
lucrărilor efectuate.

Ceea ce ne bucură în mod deosebit 
este, de asemenea, creșterea din rindul 
tineretului a unor cadre de nădejde care 
conduc cu pricepere activitatea echipelor, 
brigăzilor. și a cooperativelor agricole de 
producție, mareînd în mod vizibil o con
cepție înaintată, o viziune de perspectivă 
în dezvoltarea unităților respective.

Un important detașament al tineretului 
din regiune îl reprezintă cei ce se află 
pe băncile școlii, elevii școlilor generale, 
ai liceelor teoretice $i de specialitate, ai 
școlilor piofesionale și tehnice. Și activi
tatea acestora se caracterizează printr-un 
efort permanent, dăruit cu perseverență 
și dragoste, izvorît prin dorința tinerilor

de a deveni cetățeni cit mai de folos pa
triei.

Sub îndrumarea atentă a organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.C. din școli 
desfășoară o bogată activitate educativă 
cultural-artisticfi, inițiind vizite la muzee 
expoziții, locuri istorice legale de trecutul 
glorios de luptă al poporului și partidu-

„MEREU AI TĂI, PARTID, MEREU STATORNICI 
ȘI STEGARI-OSTAȘI DE RIND AI MUNCII

MEREU SÎNTEM DE ALTE CRESTE DORNICI
Șl NU CUNOAȘTEM BUCURII MAI MARI 
DECÎT ACELE CLIPE, CÎND, PE FAȚĂ, 
PUTEM ROSTI ȘI SINCERI- ȘI ÎN COR-
CĂ TOT CE-AM VRUT ȘI-AM FĂURIT ÎN VIAȚĂ
E SCRIS Z/V DRUMUL TAU NEMURITOR.“

lui nostru, și alte acțiuni care completează 
și întregesc efortul educativ al școlii. Nu
mai la vizitele organizate la Muzeul Dof- 
tana au participat in acest an peste 15 000 
elevi, iar la Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România va fi organizată 
vizita unui număr de peste 20 000 elevi. 
A crescut, de asemenea, preocuparea 
organizațiilor U.T.C. pentru educarea 
elevilor în spiritul dragostei față de 
muncă, față de profesia aleasă.

Paralel cu activitatea însuflețită desfă
șurată la locul de muncă în fabrici, pe 
ogoare, în școli, tineretul regiunii noastre, 
în timpul său liber și în „zile ale 
muncii patriotice", contribuie tot mai 
mult la ridicarea nivelului edilitar și 
gospodăresc al satelor și orașelor, la dez
voltarea patrimoniului forestier, la colec
tai ea unor importante cantități de fier 
vechi pentru oțclâriile patriei, continuînd 
cu succes tradițiile însuflețitoare ale 
muncii patriotice. Ca urmare a rezulta
telor obținute în acțiunile patriotice, Co
mitetul Central al U.T.C. a decernat 
organizației regionale Ploiești, Drapelul 
și Diploma de Onoare pentru realizările 
obținute în 1966 în mobilizarea tinere
tului la acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică, obiectiv de seamă stabilit de 
Congresul al VlII-lea al U.T.C., distincții 
care reprezintă un îndemn de a adăuga 
noi și noi realizări celor obținute.

Reflectată în creșterea conștiinței socia
liste a uteciștilor, a întregului tineret, 
influența politică-educativă a organiza
țiilor U.T.C. este tot mai puternică, defi
nitorie am putea spune, ca școală a 
uceniciei revoluționare, a tineretului. Nu 
încape nici o îndoială că, în viitor orga
nizațiile U.T.C., ca organizații politice 
revoluționare, își vor marca prezența lor 
activă și în viața regiunii prin noi și 
însemnate succese.

Bucurîndu-se din inimă de fiecare 
succes pe care-1 obțin tinerii, atenți la 
preocupările și cerințele acestora și con
vinși că plenitudinea realizărilor lor 
depinde și de sprijinul permanent al celor 
cu mai multă experiență, comuniștii, toți 
oamenii muncii din regiune prețuiesc 
contribuția organizației revoluționare a 
tineretului nostru, punînd cu dragoste la 
îndemînă, ori de cîte ori e nevoie, sfatul, 
îndemnul și sprijinul lor pentru ca activi
tatea ei să devină tot mai bogată, mai 
rodnică.

Cu prilejul celei de a 45-a ani
versări a creării U.T.C. și a Zilei Tinere
tului felicit cu căldură pe toți tinerii, 
urîndu-le noi și însemnate succese în 
muncă, în întreaga activitate.

IAȘI. Cartierul Nicolina
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Dacă nu în titlu, cel 
puțin în text sînt intilnite 
două cuvinte, primul se 
schimbă după meseria sau 
funcția eroului pe care și 
l-a ales corespondentul vo
luntar, al doilea este in
variabilul „nostru" „Mai
strul nostru”, „Medicul 
nostru”, „Brigadierul nos
tru” sînt numai cîleva 
exemple. Dar și mai des 
titlul e puțin simplificat, 
primul cuvint este înlocuit 
de unul bine cunoscut: 
„Fruntașul” Asemenea 
scrisori primim cu regu
laritate la redacție în ca
drul concursului „Con
temporani cu cincinalul".

Mai mult din curiozi
tate gazetăreasca am ținut 
să cunoaștem 
muncă pe cei 
corespondenții 
scriu cu atîta 
precizare : în 
locurilor unde am fost, am 
constatat că acești croni
cari ai locului de muncă 
(corespondenți voluntari) 
se documentaseră atît de 
bine incit aproape că nu 
am mai găsit ceva nou, 
interesant, pe care să-l a- 
dăugăm scrisorii lor. Am 
reținut însă replici pe care 
eroii scrisorilor respective 
ni le-au dat atunci cînd 
le-am citit rîndurile dedi
cate lor.

Cum replicile au fost 
date după ce scrisorile au 
fost citite, nu așa vom pro
ceda și acum: întîi cro
nicile corespondenților vo
luntari :

Pe vremea aceea eram 
copil dar îmi amintesc un 
cintec pe care cîfiva lău
tari zdrențăroși îl cîntau 
minerilor într-o speluncă 
din Petroșani, care își în- 
necau amarul intr-un pa
har de rachiu alb sau se- 
cărică i
Viața-ntreagă o trăim, 
în lumea noastră fără cer 
C-așa e viața de miner 
Și moartea vine cît mai des 
Să vadă ce-are de cules.

Mi-am reamintit acest 
cintec de jale, cînd am 
coborît cu Ion Nasta în
tr-o galerie din Bazinul 
carbonifer Valea Motru
lui. Lumina bateriilor e- 
lectrice tăia fîșii adinei de 
lumină în întunericul din 
fur, iar mai departe se ză
reau becurile cu neon care 
dădeau lumină albă, plă
cută ca și lumina zilei. 
Lumea minerilor noștri 
are acum nu numai cer 
dar și stele mai puternice 
decîl luceferii. La cîțiva 
metri de noi, colții crate
rului se învîrteau amețitor 
mușcînd din peretele ne
gru ca smoala. Desprinși 
din încremenirea 
veacuri, bulgării de 
bune încep dansul lor 
dat pe banda rulantă.
șina parcă le-a insuflat și 
lor viață.

Dar nu vi l-am pre
zentat pe șeful brigăzii. E 
Ion Nasta. Prin 1948 avea 
numai 17 ani și lucra în 
calitate de mecanic la Uzi-

nele „Grivița Roșie“. Mulți 
tineri dm uzină, clin Ca
pitală, din litră, se înro
lau in brigăzile de recon
strucție ale tării A plecat 
și Nasta la Bumbcșli-Li- 
vezeni. Aici a deprins me
seria de miner și tot aici 
a participat la Străpunge
rea munților ca să facă 
loc trenurilor spre Live- 
zeni. A lucrat apoi la Fi
ii peștii de Pădure, dar 
cînd geologii și topome
trii au terminat măsură
torile în Valea Metrului a 
cerut să plece acolo.

în octombrie 1964 recor
dul republican la înainta
re a fost depășit : 41,5 m. 
Pentru un singur metru 
in plus Nasta și ortacii 
au studiat luni de zile. Se 
putea insù mai mult. In 
luna următoare ....
unor modificări aduse a- 
gregatului acesta e obligat 
de mineri să înainteze 
50.6 m. în anul 1966 în
cepe duelul între ortacii 
lui Nasta și ai lut Con
stantin Văduva dela Ex
ploatarea minerà HO
RĂȘTI. în luna mai, bri-

datorită

mai bună 
pe post :
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de muncă își spun cuvîn- 
tul. Nasta și cei 27 de 
ortaci ai săi au realizat 
73 metri de înaintare dinei 
totodată cea 
productivitate 
21,6 tone.

Duelul continuă I
Șerban Popescu — pro

fesor.
Constantin Băltățeanu

— profesor.
N. R. Cei doi tovarăși 

profesori ne vor scuza că 
nu am reprodus în între
gime articolul trimis re
dacției : el avea aproape 
9 pagini dactilografiate.

Răspunsul minerului 
Ion Nasta la cele rela
tate mai sus, sau cum 
i-am zis noi, replica — a 
fost, următoarea . „Omul e 
ca pasărea. Cînd învață să 
zboare vrea să ajungă sus 
cît mai sus“.

Deci recordul nu se știe 
cît va mai trăi. De c 
la dezbaterea cifrelor 
plan, combalnierul Ion 
Carpin spunea că brigada 
e capabilă de mai mult, 
în acest an se poate a- 
junge la o înaintare de 
80 m pe lună și chiar mai 
mult. Duelul continuă 
deci. Și nu numai cu bri
gada Iul Văduva ci cu 
toate brigăzile de mineri 
din Valea Motrului, din 
țară. în această luptă din
tre om, mașină
— cum spune
a lui Nasta — 
victime. Acestea 
chile recorduri. ____ ,
ni s-a și sugerat ideia să 
mai așteptăm, nu mult, 
ptnă va fi bătut fi recor
dul de 73 de metri rea
lizat în ianuarie. Nu aș
teptăm și vom fi bucuroși 
să dăm cuvenita erată cu 
mențiunea; 
roilor”

N.R. în 
lie a.c. am 
convorbire _  ____
ing. Gheorghe Dobrinoiu 
șeful Exploatării miniere 
Horăști pentru a reveri- 
fica cifrele verificate cu 
mai mult timp în urmă. 
Am aflat că în Valea Mo
trului sînt multe „victime”. 
Brigada lui Ion Nasta care 
lucrează intr-un 
complet mecanizat a rea
lizat în luna februarie 
80,5 m la înaintări iar în 
martie 81,5 m. Mai mult 
chiar: în „duel” a intrat 
și ’ ’ ’
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chiar : în „duel” a intrat I
și brigada lui Ion Matei '
de la Exploatarea minerà

fi munte 
un ortac 
vor fl și 
vor fi ve- 

Dealtfel,

„Din vina e-

luna apri- 
avut 
cu

La început a mers mal 
greu, ortacii nu aveau cali
ficarea necesară și nici or
ganizarea producției nu 
era strălucită.

După cițlva ani, la ex
ploatarea Leorda a sosit 
o combină modernă care 
realiza o viteză de înain
tare de 40, 50 m pe lună. 
Nasta nu mai era acum 
numai șef de brigadă ci și 
profesor. Explică fiecărui 
ortac cum lucrează ma
șina, care-i sînt caracteris
ticile tehnice. A durat 
mult această muncă, dar

gada lui Văduva depășește 
recordul la înaintare cu 
mai bine de zece metri. 
Întrecerea devine șl mat 
pasionată. Fiecare caută 
să-și organizeze mai bine 
locul de muncă, să cu
noască la perfecție mași
nile pentru a ști cit să 
ceară de la ele. întreaga 
brigadă a lui Nasta s-a 
înscris la cursurile de ri
dicarea calificării profe
sionale : era nevoie acum 
de specializare.

în ianuarie 1967, spe
cializarea, temeinica orga
nizare a muncii, a locului

Horăști. Recordul brigă- I
zii lui este de 66 m. O 
mențiune ■ în abatajul lui 1
e mecanizată numai tăie
rea cărbunelui și trans
portul acestuia, ceea ce 
înseamnă 
brigăzii rt 
de valoroasă ca și a celei 
condusă de Ion l 
Acum, cel puțin pînd la 
sfîrșitul lunii putem pu
blica liniștiți materialul de 
față. După această dată, 
ni s-a atras atenția să re
ținem spaRti pentru noi.„ 
erate.

m.

I
I că realizarea I 
respective e la fel

Nasta.
înă lo I«

I

I
IGHEORGHE NEAGU ;

— Cu lovarășul președinte 
am dori să vorbim.

— Eu vini. Cu ce ud pot 
fi de folos ?

l-ac eforturi să-mi ascund, 
nedumerirea. Tinărul din fața 
mea nu poale să aibă mai 
mult de 20 de ani. Oare el să 
fie „alesul” celor cîleva »mi 
de țărani cooperatori, pentru 
a conduce treburile miei 
„gospodăiii” cunoscută yi 
apreciată prin dimensiunile 
rezultatelor și a averii 
obștești, in tot raionul Ca
racal P Elogiez — cunosciu- 
du-le valoarea — calitățile ti
nereții, dar maturitatea dată 
de experiența miilor mi se 
pare indispensabilă în aseme
nea cazuri. E doar atît de 
complexă munca unui pre
ședinte de cooperativa agri
colă I Aveam să mă eoni mg 
însă că viața î.yi stabilește — 
și își infirmă prin excepții —• 
legi proprii.

— Nu sînt eu vinovat că 
arăt așa... încearcă parcă o 
justificare, ghicind desigur 
surprinderea noastră. Am 
aproape 30 de uni.

Marin Diaconu, președinte 
al cooperativei agricole de 
producție din comuna Bu- 
cinișu, o spune cu un /iresc 
intr-adevăr de copil. Deci 
nu-i chiar așa cum am crezut 
la prima vedere și totuși... 
Marin Diaconu este utecist, 
păstrînd prin aceasta calită
țile generației sale. La ru
gămintea noastră tyi prezintă 
cu modestie și simplitate 
episoade dinlr-o viață nu prea 
îndelungată, dai intens trăi
tă. In 1960, deci cînd nu avea 
încă 22 de ani, adunarea ge
nerală a cooperatorilor l-a 
considerat destoinic să con
ducă, mereu spre mai bine, 
cooperativa agricola. Și cîte 
griji, cită atenție fi răspun
dere, cită înțelegere și luci
ditate nu presupune această 
funcție I Marin Diaconu nu 
era insă lipsit de experiență 
de organizator, de conducă
tor. De 5 ani ducea cu succes 
munca de secretar al comite
tului U.T.C. pe comună. 
Aceasta a fost prima lui 
școală care avea sâ-și conti- 
nuie roadele din ce în ce mai 
bogate în activitatea de pre- 
ședime al cooperativei agri
cole. Mandatul dat de adu
narea generală era cea mai 
bună confirmare a unor cali
tăți căpătate, dovedite și 
„rodate” în organizația U.T.C. 
și faptul că de atunci a fost 
mereu reales pînă acum ca 
președinte, cred că certifică 
mai bine decit orice meritele 
sale in îndeplinirea răspunde
rii încredințate. Linia ascen
dentă a rezultatelor coopera
tivei agricole, contopite cu 
viața fiecărui membru coope
rator, sînt de fapt o grăi
toare mărturie și a propriei 
sale contribuții. De la un 
fond de bază de 700 000 și 
o avere obștească de mai pu
țin de jumătate de milion în 
1960, s-a ajuns ca în bilanțul 
anului trecut să fie consem
nate cifrele : 9 milioane fond 
de bază ; 15 milioane avere 
obștească. Gospodărind cu 
chibzuință cele 2 261 hectare 
teren arabil al cooperativei 
agricole, săgeata pe graficul 
ptoducțiet a urcat vertiginos 
fi neîntrerupt. Este cred, su
ficient să amintesc că la griu 
producția la hectar ap>oape 
s-a triplat în acești 6 an:, iar 
la porumb a crescut de la 
2 600 kg la 4 100 I

Ce alt calificativ mai plin 
de semnificații, mai grăitor 
și complet ar putea primi un 
președinte de cooperativă 
agricolă ridicat din ri ri
durile activiștilor organizației 
U.T.C. ?

— In 1960 eram șapte 
tineri în comitetul U.T.C. pe 
comună, ne relatează tova
rășul Marin Diaconu. Unde 
sint toți acești oameni in pre
zent ? Ilie Dinu este secreta
rul comitetului de partid pe 
cooperativă ; Iulian Filipescu 
doctor, director al spitalului 
din comuna Dâbulem; Con
stantin Vlad profesor aici în 
comună; Petre Turlacu ingi
ner chimist prin Dobrogea, 
Gheorghe Bălă brigadier la 
brigada 1 de cimp; Ion 
Vasilescu — contabil. Tineri 
din aceeași generație, tineri 
care s-au realizat pe deplin, 
dind prin aceasta dovada 
minunatelor condiții create de 
partid, împliniri, ș, realizării 
calităților formate în marea 
familie a uteciștilor.

. M. DUMITRESCU



TINEREȚE
VlRSTA
ȚARII

POEZII SOSITE ÎN CADRUL
CONCURSULUI NOSTRU

CRIGORE HAGIU INIMA
STRĂBUNII

O, știu, r»u numai pomii dau in floare, 
In muguri cind plesnește arcul lunii, 
spre suflete se urcâ-ncct străbunii, 
ii naște coasta noastră-n sărbătoare.

Noi stăm In vîrful lumii limpezile, 
le sinteni patria de gind și singe, 
și-n noi, fragment lingă fragment, se slringe 
desenul scris pe pietre risipite.

Eroi munciți do dragostea de (ară, 
pe-atitea drumuri dăruit! fierbinte, 
ne ține loc de ginduri si cuvinte 
oceanul griului de primăvară.

Pe rădăcina voastră în plutire, 
in noi iși înstelează fraged spicul, 
căldura-! macinfi-nlrc valuri frigul, 
se-aprindc lupa lui pc-ntreaga fire.

De fiecare dată, o, inimă, învață 
in toiul înfloririi o cumpănă sâ Iii, 
statornic implintală și-adinc la temelii, 
la fel întotdeauna măcar pentru o viață.

Cit nu ți-e dat dcsti*u| din fugă sft te-ntreacS, 
tu penduleazâ-n aer nădejdea la de foc 
și-n drumurile țării aprinse la un loc, 
alegc-n floare Iructul dc-mpodobirea seacă.

Păstrează-te-n tipare mai fragedă și vie, 
trăieștc-n tine dorul din toate cel mai scump 
cit lumea se înalță pe firul tău cu plumb, 
din marea stea polară bîitind peste cîmpie,

PĂMÎNT

ORA-N AȘTEPTARE
O, liniștea surpată de-așteptare I 
semințele urcind neauzite, 
și cercuri mari de lanuri învîrtite 
pe fragede vertebre de isvoare.
Direct in singe bolta ne trimite 
un puls grăbit de roți, o-nfiorare, 
și-n umbra ce o lasă Carul mare 
ni-s oasele sonor învălmășite.
Năluca Iernii, descompusă, pală, 
spre ripi de munte s-a retras cu-ncetul, 
și iarba-n noapte de rugini se spală.
Din pintecul matern se-asvirie iedul 
și mugurii plesnesc și dau navală 
cind norii peste lume-și trec magnetul.

Și chipul vostru-n noi mai pur rftmine, 
cu mugurii crăpind do prea mult lapto 
și cu pămîntul ce se-nvirtc-n noapte 
pe osiile firelor de grine.

Mi-e sufletul pumint umil de țară 
în care timpul totdeauna ară 
și-i cald in mine- ulîncul moștenit, 
mai nou cu orice clipă regăsit.

Mic dată viața tainic să răsară 
doar din semințele acestor locuri, 
le-ascult, vuind, măruntele ghiocuri, 
pămint pătruns de dragostea de țară.

DE ȚARA
Mă-nalt mereu tăcut. Să mă ajungi 
contemplă iarba, grîiclc de aur, 
planeta înoptatu-a unui taur 
și arborii sunind ușor in lunci.

Pâmint de țară, modelind ulcioare, 
pe roata marc legănat adorm 
și mii de miini mă urcâ-ncet in somn 
spre buza stelelor nerăbdătoare.

Pagina de ziar păs
trează, cu vi orația 
proprie fiecărui 

moment pe care l-a con
semnat, biografia soci
ală pe treptele căreia a 
urcat, pas cu pas, omul 
tinăr al epocii noastre, 
acest erou cu milioane de 
chipuri nici unul ia fel 
și totuși același trunchi 
viguros cu cercuri cres
cute din seva pâniintu- 
lui românesc. Născută in 
ani de lupte eroice, cind 
comuniștii făceau să răz
bată din adincuri sune
tele pure ale inimii din- 
totdeauna a poporului 
român, organizația revo
luționară a tineretului, 
creație a Partidului, și-a 
înscris numele în eveni
mente de seamă din 
istoria patriei, fiind trup 
din trupul frămîntat al 
acesteia. Memoria ziaru
lui, in anii mai apropiați 
nouă, păstrează cu fide
litate emoționantă con
stituirea chipului moral 
al tinerei generații a 
patriei libere, consem
nează actele esențiale in 
care tineretul și-a per
fectat, urmînd cuvîn- 
tui partidului, propria 
lui structură, alcătui n- 
du-și astfel un portret 
distinct.

Se spune că ziarele 
vechi sînt naive, 
că rindurile repor

terului de atunci palpită 
de un patetism astăzi 
greu de acceptat... Este 
foarte adevărat că ghi
cești cu ușurință o anu
me plăcere a relatării 
entuziaste, ceea ce poaie 
părea patetism, dar ceea 
ce trece de orice naivi
tate a oricărui început 
este exactitatea unui pu- 
ternic entuziasm al seri
ozității. Iată. în chiar pa
ginile primelor numere 
aintr-un ziar din 1945 
(Tinerețea) : se scrie ma
siv despre Reconstrucție, 
se relatează zeci de îm
prejurări într-un fel a- 
semănătoare. Brigăzile 
de reconstrucție (Brigada 
..Filimon Sîrbu“, „Bri
gada de oțel“, si cîte al
tele) împînzesc țara, con
stituie o realitate soci
ală entuziasmantâ. Ele 
reprezintă puterea și 
dragostea de muncă a

tineretului nostru celui 
mai bun. Din primii ani 
ai eliberării — fie că 
ziarele scriu „reconstruc
ție“, sau „șantiere“ sau 
„brigăzi“, problema mun
cii este vitală pentru 
ceea ce începe să însem
ne profilul moral al ti
neretului educat de 
Partid, ea constituie de 
la inceput instrumentul 
de măsură reală a capa
cității revoluționare a ti
nerelului. Avînd în față 
reportaje despre munca 
tineretului din acești ani 
de început, citești nu re
latarea unor împrejurări 
oarecare ci însăși naște
rea atitudinii care va 
guverna — ca un major 
sens unic — evoluția în 
toți acești ani a tinere
tului țării. Primul exa
men al vieții noi este un 
examen al muncii iar 
ziarele ne înștiințează în 
fiecare număr, în fiecare 
pagină, că acest examen 
al capacității revoluțio
nare manifestată în sen
sul trebuințelor epocii a 
fost trecut, de cei mai 
mulți. de covîrșitoa- 
rea lor parte, cu un 
mare succes. De aici 
tonul entuziast, titlul 
entuziast. Tineretul fă
cea atunci o demon
strație a muncii gre
le dar cu desăvirșire 
libere, făcea dovada e- 
nergiei care era și va fi 
tot timpul necesară arhi
tecturii patriei. Era. în 
același timp, o naștere 
dreaptă, limpede, a tine
retului, o izbucnire a e- 
nergiei în cea mai potri
vită matcă a ei : idealul 
slujirii țării așa cum și 
atunci cind are ea ne
voie. Și cum avea ne
voie ? Și unde ? „Agnita 
este astăzi locul spre 
care se îndreaptă privi
rile întregii țări — scrie 
reporterul la 5 decem
brie 1947. Astăzi sînt pu
tini oameni care să nu 
fi auzit de Agnita. Pină 

; acum vreo patruzeci de 
zile puțini erau aceia 
care bănuiau măcar exi
stența acestui sat. Intre 
timp s-au întimplat aici 
lucruri mari. Unii spun 
extraordinare. Drumul 
de țară dintre Agnita si 
Botorca s-a transformat 
într-un mare șantier”.

Aici munceau sute, apoi 
mii de tineri ; in toam
na și începutul iernii lui 
1947, organizația U.T.M. 
avea aici un examen al 
muncii pe care l-a tre
cui sub ochii întregii 
țări („locul spre care se 
îndreaptă privirile în
tregii țări"). Cum și-ar fi 
oprit reporterul entuzi
asmul — care în defini
tiv nici nu era un drept 
al lui ci o datorie de a 
fi martor fidel 1 — cînd 
„noaptea, oamenii de 
prin sate erau treziți de 
cintece. „Ce c ? Ce s-a 
întimplat? Nimic, bri
gadierii merg la lucru" ?

In timpul lucrărilor 
reporterul scria: „Con
ducta va fi gata înainte 
de vreme (și a fost! .n.n) 
Brigadierii iși vor fi fă
cut datoria. O parte a 
datoriei. Nici unul din ei 
nu se gindește să se cul
ce pe laurii cîștigați 
(căci a fost o victorie a 
spiritului revoluționar, 
concretizat în datoria 
muncii — n.n.). Vara vii
toare le va aduce lucrul 
pe care ei il așteptau de 
cnult. Le va aduce marele 
șantier de importanță 
națională. Și vor ple
ca cu toții acolo”. în
deplinirea angajamentu
lui — în spiritul celui 
mai autentic respect da
torat cuvîntului dat, ca- 
-acteristic refuzului omu
lui nostru de a se juca 
cu vorbele — sună, mai 
apoi, astfel : „Entuzias
mul și dirzenia briga
dierilor de la Salva-Vi- 
șeu nu cunoaște stavila“.

Actul revoluționar al 
naționalizării produce o 
îr.tețire fără precedent 
a muncii tuturor, consti
tuie una din fundamen
talele investiții de ener
gie a maselor pe care 
le-a înregistrat epoca 
noastră. Ziarul transmi
te semnalele marilor 
șantiere naționale : „Ac
tul revoluționar al națio
nalizării a dat noi imbol
duri brigadierilor muncii 
voluntare”; sînt consem
nate, aproape zilnic, re
zultatele vastei întreceri 
care are loc între brigă
zile de pe șantiere.

Șantierele, aceste 
vaste colectivități 
în viața cărora ti

neretul a avui un rol în
semnat, sînt adevărate 
școli de educație multila
terală, de formare a tră
săturilor morale ce con
stituie tezaurul pe care 
organizația revoluțio
nară a tinerelului e me
nită să-1 consolideze 
permanent. Spiritul 
muncii colective, res
pectul îndatoririlor, al 
răspunderilor proprii fie
căruia în parte trece, in 
aceste locuri, prințr-un 
nou, mai dificil, examen. 
O scrisoare din Bum- 
bești-Livezeni : „Dragi 
tovarășe și tovarăși, in 
tabără nu facem altceva 
dccit să muncim, să în
vățăm, să cîntăm... Fra
ții noștri brigadieri ie
șeni, tulceni sau arădeni 
spun poezii și sketchuri, 
fac coruri și jocuri popu
lare din județele lor. 
Care de care caută să ne 
arate datinile sale, prin- 
tr-un fluier de lemn cio
bănesc, o vioară sau din 
gură... PE ȘANTIER NI
MENI NU STA PE LOC, 
cine nu știe carte învață 
și cine știe ceva învață și 
mai mult“.

Șcpli ale muncii, șan
tierele sînt și școli de 
învățătură, școli de cu
noaștere a patriei și a 
tradițiilor poporului, 
școli de meserii, școli de 
organizare a muncii, școli 
de disciplină, severă, a 
muncii. Cultul muncii 
devine rațiunea muncii, 
tineretul muncește și în
vață să muncească, ur- 
cînd pas cu pas treptele 
propriei lui dezvoltări în 
spiritul pe care partidul 
l-a pus la baza întregii 
activități a organizației 
revoluționare a tinerelu
lui nostru : dragostea de 
patrie este dragostea de 
a munci pentru înălța
rea ei ; a-ți cunoaște pa
tria înseamnă și a ști să 
muncești pentru ea. A- 
ceasta este cheia de bol
tă a patriotismului, a 
cărei întruchipare — 
model o constituie viața 
și activitatea comunistu
lui.

8 nalta valoare edu
cativă a modelu
lui de conduită u- 

manâ pe care-l reprezin
tă comuniștii se concre
tizează în faple. Iată u- 
nul semnificativ — din
tre cîte altele ? — : „Eu 
sînt secretarul organiza
ției U.T.M. din coinimă. 
Și am crezut că datoria 
mea e să fiu printre pri
mii“ (iulie — 1949, data 
începerii acelui vast pro
ces care în decembrie 
1961 va fi consemnat ast
fel : „Să pară in soarele 
lunii iunie, cînd se coace 
jrîul, țara toată poleită în 
aur". (Consfătuirea țăra
nilor colectiviști). In me
moria ziarului, acest în
ceput a rămas sub titlul: 
..Răsărit de soare pe o- 
goarele noastre”.

Evenimentele mari 
sînt niște oglinzi 
ale istoriei din 

care te privesc, fiindu-ți 
alături, chipuri, milioane 
de chipuri de oameni a 
căror răsuflare fierbinte 
aburește cristalul pur 
precum rouă florile. în 
aceste oglinzi, în apele 
lor limpezi peste care 
plutește răsuflarea oame
nilor, unde sintem noi, 
cei tineri, și cît de bine 
ne distingem? în măsura 
în care tineretul, orga
nizația sa revoluționară 
au respirat adînc, încăl
zind cu răsuflarea sa 
fierbinte pămîntul țări', 
oglinda este de o fideli
tate ireproșabilă. Din 
nou, ziarul consemnează 
marile evenimente gîn- 
dite de partid, eveni
mente în focul miraculos 
al cărora tinerețea și-a 
călit aripile, și-a întărit 
puterea de a gîndi, per- 
fecționîndu-se, a învățat 
necontenit să muncească 
nu numai cu pasiune 
dar și cu tot mai conști
entă înțelegere a rezul
tatelor. A munci în
seamnă a chibzui, îneît 
să știi dinainte unde vei 
ajunge, pentru ca să fii 
pregătit să continui fără 
pauze, fără așteptări, 
fără riscuri. Raționali
zarea muncii a început 
să însemne — o dată cu 
primul plan cincinal 
(1951) — a căpătat de
prinderi științifice de a

munci. „Eroi al zilelor 
noastre" (titlu de rubri
că în paginile ziarului) 
sînt cei care știu să mun
cească, exigențele mun
cii crescînd de la an la 
an, modifieîndu-și ne
întrerupt „valoarea spe
cifică". în lumina șan- 

. tierelor, în școli și fa
cultăți, pe ogoarele coo
perativelor de producție 
cresc tineri drepți, a că
ror singură datorie este 
de a-și sluji patria. în 
1965 pentru o parte din 
ei aceasta însemna Ar
geș, însemna șantierele 
Moldovei, cetatea de azi 
a petrochimiei românești, 
într-un reportaj intitu
lat „Constructorii de lu
mină“ (Argeș) reporte
rul a uitat să adauge că 
fiecare centimetru cîști- 
gat de înălțimea baraju
lui, ca și oricare altă 
creștere din oricare colț 
al țării, reprezintă expre
sia unui ritm al crește
rii umane, al valorifică
rii potențialului uman.

n preajma istoricu
lui Congres al 
IX-lea al P.C.R. o 

anchetă arată sensul a- 
cestui ritm, direcția a- 
cestei valorificări : „Pa
triei socialiste — munca 
și energiile noastre“.

Patria este măsura 
muncii noastre, ei îi de
stinăm cele mai frumoa
se fapte ale tinereții, 
izvorîte din vigoarea și 
îndrăzneala creatoare a 
tinereții, din dorința de 
nestrămutat de a urma 
programul partidului. 
Ziarul s-a făcut ecoul 
vocilor tinere de pe tot 
cuprinsul țării și a con
semnat fidel a doua zi 
după publicarea Direc
tivelor : „într-un singur 
glas, tineretul răspunde 
„prezent 1“ — auzit pe 
toate șantierele, în toate 
întreprinderile țării, pe 
ogoare, în școli și facul
tăți, trebuie să deslușim 
capacitatea — tot mai 
mare, tot mai bogată de 
a fi una cu cuvîntul 
partidului, de a răspun
de prin faptele muncii 
și învățăturii idealurilor 
construcției socialiste. 
Caracterul revoluționar 
al organizației noastre 
se măsoară și în prompti-

1948
„Memoria" peliculei a reținut tn anul 1948 această imagine 
cu valoare indiscutabil, istorică de pe unul din primele șan- 
tiere ale muncii pentru înflorirea țării— Șantierul Bumbești- 

Livezeni
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tudinea cu care știm să 
răspundem cerințelor a 
căror satisfacere în
seamnă frumusețea și 
bogăția de azi și de mîi- 
ne a patriei, Iată cu
vintele reporterului în 
în care sînt cuprinse și 
hotărîrea și promptitu
dinea hotărîrii întregu
lui nostru tineret de a 
participa cu toate for
țele la munca întregului 
popor : „Mărețele sar
cini trasate de partid 
menite să marcheze o 
nouă și importantă e- 
tapă în făurirea societă
ții socialiste în patria 
noastră, prefacerile prin 
care va trece țara noa
stră în anii care urmea
ză — bucură, însuflețesc 
și cheamă tineretul să-și 
închine toată energia si 
puterea de muncă înfăp
tuirii planului cincinal, 
înfloririi României so
cialiste“. Reporterii au 
mers pe șantiere, în 
uzine, pe ogoare, pretu
tindeni unde muncește 
și învață tineretul. Fap
tele — și paginile sînt pli
ne de ele — sînt cea mai 
bună oglindă a omului, 
a tînărului, confirmarea 
acelui însuflețitor răs
puns „prezent 1".

ălcescu însuși ar fl 
ig spus : „Deschid

> fin ta carte a nea
mului...“ Milioane de 
oameni au deschis în 
aceste zile de august 
(1965) cartea de aur a 
patriei socialiste : „Des
chide, tinere cetățean, 
prima carte a țării 
și citește : „Republica 
Socialistă România a- 
sigură tinerilor con
dițiile necesare dez
voltării aptitudinilor lor 
fizice și intelectuale". 
Dreptul la muncă, la o 
muncă frumoasă, pasio
nant^, în care-ți poți 
dezvolta aptitudinile, 
este astăzi mai mult de- 
cît oricînd un ideal 
înalt“ „Dreptul la 
ideal" — acesta e titlul 
sub care sînt scrise a- 
ceste rînduri. Dreptul 
la muncă, la învățătură, 
la vis, acesta este dreptul 
la ideal, dreptul și da
toria de a dăltui din 
idealul patriei propriul 
tău ideal. In această 
identitate stă forța mun
cii noastre.

Concentrînd într-un 
fulger de arc vol- 
taic energiile po

porului, Partidul a ela
borat programul vast de 
înflorire neîntreruptă a

ELISABETA NITÀ

NOAPTE LA VIDRARU
Ca in oglinzi in ape nc uităm 
luna se zbate strivită de valuri ; 
sintem la o altitudine 
unde putem fi confundați cu stelele 
risipite pe dealuri.
Aici inimile seamănă cu betonul 
toate sint cimenlate-ntr-un vis, 
brațele ne sint fosforescente de dragoste 
lingă ochiul nopții deschis.
Nu se putea să nu ne cunoaștem 
tot s-ar fi intilnit gesturile noastre aici 
barajul iși ridică umerii pină la cer 
sintem la o altitudine unde putem fi prieteni 
nu se putea să nu ne cunoaștem astfel.

DANS LA CORBENI
Mă ridicasem din toate riurile 
Lumea fremăta ca o mare;
Luna mi-a dat secera ei
Să mă apăr de fiare.
Apele erau femei iscoditoare.
Cînd am lovit în munți să se supună 
Auzeam universul de piatră cum sună. 
Pămintul a-nceput să iubească, 
Timpul zbura scăpind orele 
Care voiau să-ncolțească.
Eram printre oameni.
Umerii mei se distingeau dintr-un cor, 
Munții purtau chipuri omenești pe fețele lor. 
Spre seară pădurile se-nclină-n balans, 
Argeșul le cheamă-n lumină la dans.

PRIMUL POEM
Cerbii au risipit stele pe cer cu coarnele 
Argeșul și-a schimbat cursul 
prin albia lunii;
E ceasul cînd timpul curge orb 
peste somnul meșterilor.
Eu mă strecor în bărăci ca o Ană, 
pun lemne pe foc, 
le veghez somnul.
Vreau ca în noaptea aceasta 
să le închin primul poem.
închin meșterilor primul poem 
pentru dimineața în care 
Argeșul curge prin albia lunii 
către marea lui mare.

POATE DE ACEEA
Prietenii mă așteaptă in stradă 
frumoși ca o baladă ;
nu poți rămîne o clipă în singurătate 
nu poți răbda tăcerea lucrurilor moarte. 
Râmînînd între oamenii aceșția frumoși 
cu brațele mirosind a cărbuni și a stei. 
Vreau să rămîn totdeauna frumoasă 
și poate de aceea
nu mă despart niciodată de ei.

LEAGĂN
Leagăn de soare 
leagăn de stele 
se clatină o mare 
sub pleoapele mele.

Leagăn de lună 
leagăn de nori 
anii mei sună 
învingători

țării, arătînd clar sar 
cinile fiecăruia, date 
riile tuturor față d 
patrie. Congresul t 
IX-lea al P.C.R. s 
înscrie între momer 
tele de covîrșitoare îr 
semnătate din istoria țî 
rii, trasînd uriașe ra> 
solare pe chipul patrie 
drumurile de lumină p 
care vom înainta, 
porni pe aceste drumur 
a consolida ceea ce ai 
obținut și a obține di 
ce în ce mai solid - 
iată opera căreia se di 
ruie tineretul. Pentru < 
ceasta e nevoie de îi 
treaga sa energie ca 
de diamantul ei pu 
înaltul spirit de răspui 
dere. Țara întreagă h 
crează. Cota la care a 
ajuns azi nu ne mulți 
mește mîine, cît crea 
mîine am fi putut ere 
astăzi. Se cere preti 
tindeni sporită mobil 
zarea capacității ere 
toare, punerea fantezi 
în stare de funcționa: 
rapidă și eficientă, di 
rabilă, viața de astă 
are înalte exigențe, e> 
gențele societății no 
stre socialiste căreia 1 
neretul îi este dator < 
munca, energia și intel 
gența sa activă. Repo 
terul a scris în pa£ 
nile ziarului — și cî 
l-au mai rămas nesci 
se, unele neobservat 
altele repede învechite- 
despre energia și intel 
gența în acțiune desf 
șurată, despre lupta 1( 
cu rutina și inerția, 
povestit cu bucurie î: 
frîngerea acestora, s- 
întristat — în ace 
an, poate chiar < 
cîteva zile în urmă — < 
tot mai puținele victoi 
ale suficienței, automu 
țumirii, ignoranței. Sîi 
tem, tinerii cu atît m 
mult, în plină ofensivă 
spiritului profund erei 
tor, asistăm la demon 
trații ale acestuia cai 
ne dau aripi, înregistră? 
succese care, pe noi toi 
ca și pe reporter, ne f< 
să privim cu optimis 
înainte. De aceea, r 
porterul scrie șl șterg 
mereu ■șterge și scrie*.



Socialiimul o deschis tineretului nostru perspectivele afirmării elanului

fi entuziasmului său, i a creat condiții optime de dezvoltare multilaterală. Fără 

îndoiala că tineretul va răspunde fi in viitor acestor condiții printr o muncă 

perseverentă de pregătire fi lărgire o orizontului de cunoftinfc, prin participarea 

activă, alături de întregul popor, Io opera de desăvirfire a construcției socialiste1'.

NICOLAE CEAUȘESCU
(din „Raportul la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.")

in care sute

tineri definesc

tinerețea prin 

atitudinea față

de muncă

. MOMENT 
FESTIV?

NICIDECUM,
Pe un șantier arheologic într-o seară de august, la porțile pămîn- 

tului. Poate prezenta unui reporter aici în echipa*oamenilor de ști
ință si desigur prea plinul mulțumirii pe care-1 procură deopotrivă 
plugarului și savantului timpul neistovit in zadar, au atins, declan- 
șind, fluxul memoriei. în seara aceea de august, în preajma cîtorva 
obiecte de lut ars. chinuite de timpul trecut nemilos peste ele, scoase 
de cîteva ore de echipa savantului la lumina zilei, am ascultat cea 
mai poetică lecție de economie politică de pînă atunci. Din prelege- 
rea-epopeică prin amplele deslușiri ale spiritului unor veacuri de 
mult trecute și logica strînsă, de om al sintezelor — am reținut în 
carnetul vechi cu file ușor îngălbenite, subliniind odată, de două 
ori... valoarea de cunoaștere, de autocunoaștere a rememorărilor. 
Rememorările, deslușeam atunci in amfiteatrul natural de undeva 
de la porțile pămîntului. sînt dincolo de pitorescul anecdotic, prin 
puternicul lor fascicul de lumină intelectuală proiectat în spațiul 
trecut, o sondă echipată complex cxplorînd întinderi uriașe, stabi
lind drumul unor ascendențe, distanța materială și morală parcursă, 
dimensiunile exacte ale oricărei deveniri. Căci ascultînd în seara

aceea de august, lîngă cele cîteva obiecte de lut ars, peste care 
timpul trecuse nemilos dar nu reușise să pulverizeze efortul ome
nesc alcătuit în ele răsfoiam, prin memoria savantului, grăbiți re
trospectiv spre prima pagină- istoria condiției fundamentale a exis
tenței și dezvoltării societății omenești: MUNCA. ,

— Dc la munca de sclavi — încheia savantul — minați cu lovitu
rile de bici cînd toți nefericiții soartei trebuiau să trudească conti
nuu, pînă ce moartea le izbăvea suferințele și mizeriile pămîntești 
și pînă în zilele noastre cînd munca devine la noi, alături de condi
ția sa esențială — prima necesitate vitală — suprema normă morală, 
cea mai de seamă îndatorire patriotică, e însăși distanța pe meleagu
rile noastre de la rudimentarele mărturii ale muncii pe care le adu
cem noi la lumina zilei și giganții industriei socialiste pe care îi edifică 
contemporanii, compatrioții noștri pe tot cuprinsul vetrei noastre de 
obîrșie. Distanța aceasta este uriașă și epopeică. E saltul omenirii 
din imperiul necesității in imperiul libertății.

Era atunci, într-o seară de august, pe un șantier arheologic, un
deva la porțile pămîntului...

• TINERI, UNGĂ ROATĂ SOARELUI
Un copil, cu mina stîngace și 

emoția mărturisită grafic în /inii 
curgind, imperceptibil aproape. 
în zig-zag. a desenat pe caietul 
lung. cu hiriie groasă, chiar gro
solană. cu scame trădind procesul 
facerii sole din carnea copacilor, 
o roată, a soarelui, alături încă 
una fi în spate, intr-un presupus 
plan al doilea, două felii de 
lună nouă. A adăugat încă cîteva 
linii, un dreptunghi vertical peste 
ele fi a scris, silabisind pentru 
sine, dedesubt : tractor. Cineva 
privind poate desenul. poale ciu
lind urechea la vorbele veninoa
se ale unor necăzuți. a spus scep
tic ■ ..dacă ăsta ra fi tractor, mă 
voi arunca in fala lui". Scepticul 
fi-a înghițit mai tîrziu vorbele. 
Uzina de tractoare românești era 
atunci în primele zile ale noii 

șale existențe. 2S decembrie 1948. . 
Pe poarta uzinei pășea niîndru 
primul tractor românesc. Copilul 
de atunci redea acum la scară na
turală închipuirea sa de la ora de

desen. E acum aici într-un colț 
al uzinei „Tractorul“ unde se 
strîng toate tipurile de trac
toare fabricate in cei două
zeci de ani de existentă a 
industriei de tractoare româ
nești. Sînt tractoare care nu mai 
pot fi reproduse pe caietul de 
desen de clasă primară. Dar roțile 
de soare ale primului tractor ro
mânesc au in ele ceva inegala
bil. Poetic. E și convingerea ti
nerilor care s-au strîns acum lîn
gă maistrul Linteș Gbeorghe. E 
și convingerea lui. Poate mai ales 
a lui. Stăm aici, tineri din uzină 
și oaspeți ai uzinei, și-l ascultăm. 
Ascultăm viata lui de muncitor 
în acest loc și implicit lecția de 
istorie a prestigiului unanim a- 
preciat pînă departe do țară, al 
uzinei de tractoare românești. Lu
crează de 30 de ani aici. O viată 
de om Privind chinurile cu tră
sături încă nefixate, de adoles
cent. ale unora dintre noi. zîm- 
bește. Zîmbește poate propriei

suie copilării. In 193S a intrat la 
școala profesională de pe lîngă u- 
zitui I.A.R. a terminat-o în 1941. 
Se lucra atunci la asamblarea de 
avioane. In timpul războiului u- 
zina a fost distrusă în proporție 
dc 80 la sută Reconstrucția uzi
nei. imediat după război, punea 
probleme grele. In același timp 
se lucra și la prdiectarea primu
lui tractor. .\7u exista experiență, 
nu exista documentație tehnică. 
Munciserăm pînă atunci doar la 
montatul pieselor fabricate aiurea. 
Cum vom face noi tractoare ? — 
se întrebau scepticii. Muncind si 
învățînd — răspundeau comu
niștii. In toamna lui "45 a fost un 
miting. Nud voi uita niciodată. 
Uzina primise prima sa comanda 
de 5 000 de tractoare. Cîmpul aș
tepta primul tractor românesc. 
Primul tractor ieșit pe porțile u- 
zinei a dovedit că se poate în
făptui și ceea ce unii numeau o 
minune. Entuziasmul a precedat 
atunci priceperea, a trecut peste

lipsa de experiență. Pe lună, ie
șeau pe po'țile uzinei dom cite 
20 de tractoare Puține. (Astăzi la 
fiecare 8 minute — un tractor 1) 
Distanta aceasta măsurată în... 
tractoare a fost parcursă în nu
mai două decenii. Maistrul Lin
teș Gbeorghe are ce povesti: 
R.A.U., Irak. Siria. Franța, Spania, 
Belgia și din nou . Belgia. Olanda, 
Luxemburg... „Tractorul româ
nesc e ca și covorul persan — îi 
spunea un fermier căutînd reper 
de comparație în produsele din 
țara sa. Cu cit e mai vechi cu 
atît e mai bun Adică, ne tăl
măcește maistrul care a colindat 
lumea însoțind tractoarele ieșite 
din mîinlle sale yi ale tovarășilor 
săi, vîrstnici și tineri, în înțelep
ciunea sa orientală omul vroia să 
ne compllmenteze că produsele 
noastre sînt din ce în ce mai 
hune și au viață lungă ori unde 
le-am pune să muncească. „Cu 
cîțiva ani înainte, cînd am ajuns 
cu tractorul nostru pe cîmpiile

Senei, gazdele ne-au amintit o 
glumă de-a lor: francezul nu cu
noaște multă geografie. Adăugind 
apoi cu un zîmbet amical. „dar 
știm acum unde e România și 
sîntem foarte mulțumiți de cali
tatea produselor care ne vin de-a- 
colo". Dar explicația o știa acolo 
poate numai maistrul Linteș. L-aș 
fi întrebat poate și eu. Poate. 
Dacă nu aș fi asociat zîmbetul 
său dc satisfacție unei imagini de 
lectură școlară : Dacă fabrica a- 
ceasta ar fi a muncitorilor, dacă 
ea ar fi organizată după legi pro
letare...“ spunea în urmă cu trei 
decenii un erou al lui Sabia, 
„lustrul bielei lui ar întrece soa
rele“. De biela locomotivei era 
oare vorba ? Poate. Oricum și de 
roata soarelui, de roata tractoru
lui, nebănuit cu trei decenii în 
urmă că îi va fi dat să pășească 
spre zările lumii de pe porțile 
unei uzine românești.

• PORTRET COLECTIV ÎN TREI LINII
Ambiția de a creiona portretul colectiv al cer

cetătorilor ce-și pregătesc în anii imediați ur
mători studenției, afirmarea, ieșirea din anoni
mat, riscă să-1 facă schematic, simplificator. Apa
rent însă deoarece aceleași preocupări, același 
spirit scrutător, aceeași febrilă nevoie de cu
noaștere in care Profesorul crede c-a descoperit 
la foștii săi studenți vocația, îi aduce aici în 
laboratoarele Institutului. A trece pragul Insti
tutului înseamnă să începi o nouă viață. E un 
început aici dar și un sfirșit ; sfirșitul unui du
blu proces : de asimilare științifică și de lim
pezire spirituală. Pragul unui sfirșit și al altui 
început ? îl întreb pe inginerul Emil Stoicovici 
în anul I al muncii științifice la Institutul de 
cercetări metalurgice.

„Oarecum — vine răspunsul — DA, pentru că 
dispare intr-un fel relația obișnuită studenției 
intre tine ca student, obișnuit — exagerind pu
țin — să asiști doar la larga desfășurare de cu
noștințe științifice ale profesorului, NU pentru 
că trecind pragul Institutului ești chemat să a- 
daugf tu însuți cunoștințe noi celor știute in 
specialitatea ta, contribuția ta. Oarecum insă, 
căci aici ca și pe băncile facultății trebuie să 
înveți. SA MUNCEȘTI ÎNVĂȚÎND!

Portretul colectiv al tinerilor cercetători are 
o dominantă sigură, permanentă : ardoarea cu 
care se străduiesc sâ-și însușească cuceririle ști
inței. gîndirii și practicii, să aplice cunoștințele 
însușite in anii siudenției. să se sincronizeze 
vertiginosului progres al științei contemporane.

Există o perioadă de acomodare în munca de

cercetare? — îl întreb pe colegul lui Stoicovici, 
inginerul Tănâsescu Ovidiu. „Timpul nu așteap
tă. Mi se pare că prima calitate a unui cerce
tător modern e să aibă conștiința valorii exacte 
a timpului. Acomodarea ? Da, e o necesitate vi
tală. Dar ea se piactică la noi in Institut din 
mers. Încă din primele zile ale venirii noastre 
aici am fost repartizați In colective în care exis
tă cea mai mare efervescență creatoare, în care 
putem invăța mai mult nu numai ce metodă e 
mai bine să fie utilizată, dar și de ce e bună 
această metodă și nu alta, în care putem să a- 
dăugăm, în ritmul intens de muncă de cerce
tare a Institutului, cunoștințe pentru care altă 
dată aveai nevoie de ani de zile. Acestea sînt 
colective în care activează cei mai experimentați 
cercetători ai Institutului. Respectul pe care-1 
datorăm colegilor noștri mai în vîrstă nu e de 
loc convențional. E o obligativitate pentru ori
care dintre noi — tinăr sau vîrstnic — să nu 
râmînem în urma celorlalți, să nu dăm „ofran
de mediocrității".

A munci și a invăța. coordonatele esențiale 
ale oricărui cercetător, sursele oricărei descope
riri, dau o distincție aparte acestui portret co
lectiv. Prin natura muncii sale intelectuale cer
cetătorul este un homo sapiens. Prin efectele și 
rațiunea prezenței sale in laborator sau intre 
pereții cu rafturi grele de lomuri ale bibliotecii, 
munca cercetătorului e de a descoperi noi apa
rate. noi instrumente și procedee care să ușu
reze și să grăbească obținerea de bunuri. Fie
care cîtime cucerită Necunoscutului își găsește

corespondentul într-un nou instrument. într-un 
nou procedeu, în posibilitatea unor noi fapte cu 
noi mijloace. Homo sapiens e implicit deci și un 
homo faber. Care este relația pe care o stabiliți 
între munca de cercetare în laborator și cea 
din uzină ? — l-am întrebat pe Inginerul Pe- 
trescu Vasile. „Este în ambiția oricărui cercetă
tor să lucreze în colective care rezolvă teme de 
mare amploare, ale căror rezultate se pot sonda 
cu o maximă eficiență economică. Dincolo de 
decorul obișnuit al laboratorului noi avem ima
ginea exactă a uzinei, a economiei noastre care 
așteaptă de la noi, soluții și procedee care să 
ușureze realizarea marilor obiective ale con
strucției noastre economice. Deplasarea centru
lui de greutate al muncii noastre din stația-pi- 
lot la semi-pilot și de aici în uzină e un sens 
comun tuturor cercetărilor întreprinse de Insti
tutul nostru. Deplasările îndelungate, mutarea 
zonei de cercetări, mai ales în faza experimen
tală, în uzină, este un fapt obișnuit și absolut 
necesar. Deplasările în uzină, și munca înde
lungată alei nu numai că nu impietează pregă
tirea științifică dar o și stimulează spre docu
mentarea și găsirea unor noi rezolvări științi
fice problemelor complexe găsite aici. în plus, 
angajarea într-o muncă de cercetare grea, com
plexă, nu lipsită de îndoieli, îmbogățește zestrea 
morală a cercetătorului, tenacitatea și spiritul 
său inventiv, fcrtilizînd solul cunoștințelor deja 
asimilate pentru viitoarele descoperiri“.

Cu alte cuvinte justificând prezența omului de 
știință in cadrul Institutului. ă

MOMENT DE 
LUCRU!

Era sîmbătă seara și tinerii, îmbrăcați îngrijit, cu mîinile fe
brile pipăind nodul cravatei, așteptind cu o ușoară emoție in 
sala mare a amfiteatrului ora începerii întîlnirii proiectate, te 
făceau să crezi că întîmplarea te-a adus martor la o serbare. 
Moment festiv ? — am întrebat convențional, presupunînd deja 
răspunsul. „Nicidecum — mi s-a replicat. Moment de lucru. 
E întîlnirea — intrată în tradiția noastră — a studenților din 
ultimul an cu absolvenții din promoția de anul trecut a Insti
tutului nostru“. .

Inspirația (citiți norocul) reporterului ! Căci venind aici la 
Institutul pedagogic de 3 ani din Constanța reporterul a notat 
în carnetul său o frază definitorie pentru ceea ce însemna 
Dobrogea cu decenii în urmă. O frază a unui călător de demult 
prin această țară de piatră : „în acest colț de țară există^ o 
cultură uriașă numai sub pămînt căci pe pămînt... . Pe pămînt 
foamete, boli, incultură. In Dobrogea de pînă acum cîteva de
cenii 1 Călătorul de acum descoperă noua definiție a regiunii 
nu numai în restructurările fundamentale pe care le trăiește 
astăzi economia sa, nu numai în exemplul pe care l-a dat țării 
prima regiune complet cooperativizată cu pămînturile sale de
venite, prin minunea mecanizării, a îngrășămintelor și a price
perii oamenilor săi, fertile, dar și în noua structură spirituală 
a satelor sale. Readuse la suprafață după secole și milenii de 
uitare in baierele pămîntului, vestigiile unor culturi de mult 
apuse pe aceste locuri se alătură, la un nou drum, cu o nouă 
spiritualitate. Locul intelectualului în prefacerile culturale ale 
satului dobrogean ?

— Cînd am intrat pe porțile Institutului — ni se destăinui© 
tînăiul Sebe Constantin, profesor de fizică-cbimie în comuna 
Rasova — știam că după absolvire voi merge să profesez la 
țară. Știam că sînt așteptat. Că de mine este absolută nevoie, 
la școala salului, la căminul său cultural. Deși timpul în care 
am învățat carte s-a transmis pînă la noi. din povestirile celor 
mai în cir.sfă, ale dascălilor mei, amintirea despre soarta învă
țătorilor — a pufinilor, a rarilor învățători — care au avut 
curajul să înfrunte vitregia mediului rural, lipsa dc interes a 
autorităților locale, indiferenta alîtor localnici cărora truda 
amară a pămîntului le lăsa prea puțin timp pentru școală sau 
pentru cultură. Atunci munca de învățător, ca să nu mai vor
bim de cea de profesor — căci rare școli cu mai mult de 
patru clase, erau pe atunci în Dobrogea — era o muncă zilnică 
de apostolat. Nu poți vorbi de condiția de azi a intelectualului 
la sat prin asocieri, ci numai prin contraste. Totul e schimbat 
radical: și condițiile materiale și condițiile morale".

— Totul, deși ceva a rămas la fel — adaugă colega rt de 
promoție, profesoara Monica Voica-Comăncscu, din comuna 
Sinoie. A rămas doar sensul și semnificația prezenței noastre 
la țară. Desigur, ta alte proporții și, prin condițiile morale și 
materiale mereu mai hune, cu rezultate concrete care erau 
cîndva un ideal imposibil de atins al înaintașilor noștri, al das
călilor de țara.

Mărturisirile se adaugă grăbit. Colegii lor care se pregătesc să 
termine anul acesta Institutul ti ascultă cu interes. E doar anti
cipata călătorie la locul unde vor profesa. Cineva, cu vădită 
sinceritate, încearcă să afle mai mult. E studentul din ultimul 
an la Facultatea de istorie-geografie, Ghițuică Cornel.

— Știu că trebuie să merg la țară. Știu că de mine este 
nevoie acolo Vreau să vă întreb ceva. Eu aș vrea să învăț. 
Să citesc mult. Satul oare nu grăbește plafonarea ?

— Acest pericol paște pe oricine și oriunde — răspunde 
profesoara Monica Voica-Comănescu. Dar dacă te gîndești la 
condițiile pe care le oferă satul muncii intelectuale atunci nu 
trebuie să-ți fie teamă. Aici nu poți și nici n-ai dreptul să te 
plafonezi. Aici ca-n orice profesie cunoștințele cu care intri 
în producție se epuizează repede, sînt depășite în cîțiva ani. 
Ceea ce ni se cere acum e infinit mai puțin de cît ne 
va cere realitatea, viața peste 5—10 ani. De aceea, m-am 
înscris deja la fără frecvență in anul al IV-lea la Universitate. 
Și un argument în plus pentru noi, profesorii de fără : munca 
noastră se confundă cu însăși munca și viața satului. Iar satul 
trăiește repede, grăbit să ajungă mereu înainte.

Reîntorși aici, la acest moment de lucru, profesorii aveau 
în priviri și o anume maturitate și un anume zîmbet de satis
facție. Da, noblețea titulaturii de intelectual la sat intrase într-o 
nouă vîrstă. Deținători ai științei și culturii și propagatori ai 
acestora în mediul satului, satul îi asimilase oamenilor săi do 
frunte. Consătenii noștri ne spun „intelectualii noștri“. Astfel 
definea unul dintre profesorii invitați în acea seară, noua dimen
siune a mîndriei pe care o adăugaseră celei dc fost student 
al Institutului. Era adunată in această expresie istoria prescur
tată a înțelegerii față de învățătură și înțelepciunea cărții, a 
locuitorilor acestei regiuni tinde cultura era — cum se spunea 
altădată — de veacuri și milenii numai sub pămint.
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AM STAT DE VORBA CV SUTE DE TI
NERI iNCERClND SA AFLAM RESORTU- 

’ RILE LOR SUFLETEȘTI ȘI INTELECTUA-
► LE. CARE DAU DIMENSIUNI MEREU MA-

- RITE MUNCII LOR ȘI NE-AM GlNDIT SA
ADUCEM AICI CiTEVA ,

MUNCA ÎMPLINEȘTE
GÎNDUL,

SFiNTESTE FAPTA...

„Nu se poate crea dura
bil — spunea savantul în 
neuitata mea seară de au
gust, de pe un șantier ar
heologic. la porțile pămin- 
tului — docil însuflețit fiind 
de un ideal. Calitatea a- 
cestei durabilități, intra
rea faptei de muncă în cir
cuitul valorilor perene are 
implicată însăși dimensiu
nea acestui ideal. Istoria 
muncii este și aici pildui
toare“. Istoria muncii. Dai 
această istorie își adaugă 
permanent noi pagini, noi 
capitole. Pilduitoare sint 
mai ales paginile scrise cu 
fapte constructive de con
temporanii noștri însufle
țiți de cel mai înalt ideal 
pe care l-a cunoscut, in 
milenara sa existență, ome
nirea : desăvârșirea con
strucției socialismului fi 
edificarea comunismului.

Brașov, Uzina „Tracto
rul“. Cu Laslo Pavel (locții
tor al secretarului Comi
tetului U.T.C.); „Este bine 
știut că cea mai eficientă 
metoda de educație comu
nistă a tinerilor este edu
cația prin muncă. De a- 
ceea, organizațiile U.T.C. 
din uzină își îndreaptă în

treaga muncă politică spre 
antrenarea tinerilor in în
trecerea socialistă, în cul
tivarea înaltelor datorii 
morale necesare îndeplini
rii și depășirii sarcinilor de 
plan atît prin folosirea in
tegrala a timpului dc lu
cru, cil și prin eforturile 
permanente de însușire su
perioară a tainelor profe
sionale. Punerea pe baze 
modeme a întregii noastre 
economii ridică disciplina 
conținută a muncii la o ce
rință esențială a procesu
lui modera de fabricație. 
Fără o trainică disciplină 
muncitorească ar fi de ne
conceput îndeplinirea ma
rilor sarcini care ne stau 
în față“.

La Ploiești, la Uzinele 
„1 Mai“ l-am cunoscut pe 
absolventul de anul trecut 
al școlii profesionale Popa 
Mihai. Contrariat de in
teresul pe care-1 poate pre
zenta dialogul de docu
mentare * unul reporter 
cu el ne privește oarecum 
surprins. Nu are motive. 
S-a angajat la uzină la 28 
iulie 1966 (zi pe care o va 
serba alături de cea a naș
terii »au mai tirziu ca pe 

cea a întemeierii unei fa
milii). La sfîrșitul lui fe
bruarie 1967 era declarat 
evidențiat în întrecerea so
cialistă. Elev la seral în 
clasa IX-a. „Fără cultură 
generală nu se poate cul
tură tehnică“ — îmi de
clară sentențios și îi șade 
bine mina sa de om ma
tur care știe ce poate, ce 
vrea. Explicația succesului 
său ? „Lucrez piese pen
tru instalația de foraj 
4 I D. Dincolo de piesa pe 
care o lucrez la strung am 
conștiința faptului că ea 
se adaugă altora făcute de 
tovarășii mei din uzină si 
reprezintă peste hotarele 
țării demnitatea mea de 
muncitor și înalță faima 
industriei în plină dezvol
tare a tării mele“.

La Murfatlar în renu
mita podgorie „a sucului 
pe drept lăudat al viței de 
vie". In noua cramă, tra
diționala naștere a vinului 
cunoaște de cîțiva ani pro
cesul industrial. Majorita
tea covîrșitoare, tineri. Și 
inginerii, și tehnicienii, și 
muncitorii. „Anul acesta 
— îmi spune inginerul 
Stanca Cornel, secretarul 
comitetului U.T.C., șef al 
secției îmbuteliere — peste 
1 000 000 de sticle vor lua 
drumul unor țări enro- 
pene. E o competiție grea 
dar trebuie să învingem. 
Avem de apărat un presti
giu fi de adăugat noi me
dalii de aur vinului ro
mânesc". Ultimele distinc
ții din cel mai prețios 
metal : Ia Sofia fi Mont
pellier cu Chardonay („a- 
ristoeratuT vinului de 
Murfatlar), Merlot șl Sau
vignon blanc. Murfatlarul 

s-a angajat în competiția 
supremației continentale.

Cu tînârul inginer Ilics- 
cu Ion, șeful secției expe
riențe a Uzinei „Tractorul" 
Brașov. Martor al medalie
rii cu aur al tractorului 
U 650 la Tîrgul Internațio
nal de la Leipzig. De ce a 
fost preferat tractorul ro
mânesc producțiilor simi
lare din țări cu o înde
lungată tradiție ? „Perfor
manțe foarte bune, rezis
tență Ia condiții dure de 
muncă, superioare 1“. E 
aici implicat însuși senti
mentul, spiritul faptelor și 
roadelor muncii noastre. 
Caro credeți că e cauza 
acestei rapide impuneri a 
tractoarelor românești pe 
piața internaționala ? „Ro
mânul e o fire inventivă și 
muncitoare. Nu e numai 
opinia noastră, dar și a 
străinilor care ne-au cu
noscut și apreciat produ

MÀRTURII din cîmpul 
REALIZĂRII OMULUI 

CA OM
Am cunoscut în aceste 

zile de primăvară. în co
lectivele de muncă pe 
care le-am vizitat nenu
mărat! tineri muncitori, ță
rani cooperatori, ingineri, 
tehnicieni, studenți. Nu e 
greu, cbiai și celui nea
vizat, să-și dea seama câ 
criteriul fundamental al 
considerării fiecăruia în 
colectivul său este cel ai 
contribuției individuale la 
îndeplinirea sarcinilor so
ciale, a sarcinilor dc pro
ducție. Este un bun cîști- 
gat — aprecierea omului, 
recunoștința pe care o me
rită acesta pentru munca 
sa din partea societății, a 
orînduiriî noastre socialis
te. Căci munca eliberată 
de servituțiile oricărei ex
ploatări realizează esen
țial unitatea armonioasă 
dintre individ și societate. 
Numai în socialism munca 
folosește în același timp 
societății în întregime și 
fiecărui individ în parte. 
Aici stă legătura de neclin
tit, dialectica interioară a 
progresului societății noas
tre : în dublul interes, al 
fiecărui individ în parte 
cît și a societății de a asi
gura fiecărui membru al 
ei posibilitatea îndeplinirii 
unei munci utile întregii 
colectivității. Caracterul so
cial al muncii cunoaște 
în aceste condiții o pro
fundă restructurare deve
nind dintr-o obligație ine
rentă existenței o chestiune 
de onoare pentru toți 
membrii colectivității noas
tre socialiste. Căci pe lin
gă cointeresarea materială 
individuală în ridicarea 
productivității muncii, In
dicator esențial al progre
sului social, în orînduirea 
socialistă apare o nouă co
interesare, cointeresarea 

sele. în plus aceste calități 
tradiționale sint însuflețite 
dc înaltul nostru ideal so
cial : lupta constructivă 
pentru prosperitatea pa
triei noastre prin desăvâr
șirea construcției socialis
mului și trecerea la co
munism“.

In regiunea Banat. Stăm 
de vorbă cu tovarășa Eli- 
sabeta Kilsfer, secretara 
comitetului comunal 
U.T.C. Giarmata. „Munca 
tinerilor în cooperativă 
pune problema unei temei
nice pregătiri profesionale. 
Nu mai poate fi concepută 
prezența tinerilor pe cîmp 
sau în sectorul zootehnic 
numai prin eforturile fizice 
ci printr-o pregătire profe
sională mereu mai bogată. 
Munca la sat nu se mai 
poate desfășura oarecum 
ci cu un bogat bagaj de 
cunoștințe profesionale și 
în plus cu un înalt profil 
moral".

morală a fiecărui om al 
muncii în construirea cît 
mai rapidă a socialis
mului. Grăbirea realiză
rii înaltelor obiective alo 
societății nu este nu
mai spre folosul lui ime
diat ci și spre satisfac
ția lui morală, spre mîn- 
dria lui. pentru că munca 
reprezintă un cîmp neli
mitat de dezvoltare și de 
manifestare a puterilor 
creatoare, un cîmp vast de 
realizare a omului ca om.

în mecanismul socialist 
al afirmării omului ca om, 
al afirmării virtuțiilor sale, 
tnatrițerul Bucelea Ion 
de la Uzinele „Tractorul" 
din Brașov nu este deloc 
un exemplu izolat. în 1961 
termina școala profesio
nală. Dar nu oricum. Ta
lentul său tehnic dovedit 
$i cu ocazia concursului 
pe țară al elevilor școlilor 
profesionale, pentru cel 
mai bun mâtrițer, i-a adus 
mari satisfacții morale și 
materiale prin cîștigarea 
locului I. La terminarea 
școlii a primit direct cate
goria a Vîî-a de calificare. 
Este un îndrăgostit de me
seria sa și astfel se explică 
și prezența lui la liceul 
seral, în clasa a X-a : 
„Căci fără cunoștințe ge
nerale cît mai numeroase 
riști să devii un muncitor 
plafonat, să-ți refuzi ast
fel marile satisfacții ome
nești, satisfacțiile muncii“. 
Se bucură din plin de ele. 
Iar satisfacțiile morale sint 
cele mai prețuite. „Sînt fe
ricit că eu, ca și toți cetă
țenii patriei mele, am posi
bilitatea sâ muncesc, drep
tul și datoria do a munci, 
(ar mîndria muncii mele stă 
în faptul că lucrind în a- 
ceastă uzină am executat 
matrițarea pieselor tuturor 

tipurilor de tractoare din 
ultimii cinci ani. Satisfac
ția morală a muncii este 
covîrșitoare, indiferent do

. . . CĂ MUNCA TA 
SE ADAUGĂ MUNCII

Munca își găsește nebă
nuite puteri creatoare în
suflețite de știința ca, de 
la fiecare loc de muncă, 
de la tiecare loc social, 
aportul fiecărui tiuăi se 
adaugă aportului întregii 
colectivități la propășirea 
materială și spirituală a 
îutiegului popoi.

lliu Marin, lăcătuș, U- 
zina „bleagul îușu" : 
„Munca educativă dusa (le 
organizația U.T.C., de
monstrarea concretă a va
lorii sociale a muncii fie
cărui tînar din secția noa
stre a reușit sâ convingă 
și pe cei mai de curind 
veniți in uzina câ trebuie 
sâ muncească acolo unde 
este nevoie de ei, să mun
cească acolo unde nevoile 
producției o cer. Se poa
te lesne vedea câ ei au 
înțeles câ mai presus de 
interesele personale sint 
interesele uzinei, ale so
cietății. Și așa se explică 
cum unii muncitori foarte 
tineri, care au absolvit a- 
cum 1—2 ani școala pro
fesională sint șeii de echi
pă sau muncitori foarte a- 
preciați. E cazul lui Isac 
Mihai. șei de echipă la 19 
ani, a muncitorilor Percec 
Vasile, Brcazu Gheorghe și 
alții".

Niculescu Florian, tur
nătoria de oțel, Uzina „1 
Mai“ Ploiești : „Apariția 
documentelor dc partid 
din decembrie, ne-au fă
cut să înțelegem importan
ța folosirii integrale a 
timpului de lucru și lupta 
împotriva rebuturilor. Ne- 
au făcut să înțelegem și 
mai exact locul și sensul 
contribuției noastre în efor
turile generale pentru mai 
bine. De aceea, am inten
tat un aspru proces rebu
turilor și timpului irosit în 
zadar, propriilor noastre 
neglijențe. Un larg com
plex de măsuri a fost a- 
plicat și rezultatele, deși 
încă departe de realiza
rea lor finală — reduce

PERFECTIBILITATEA
MORALA-0 CERINȚĂ 

A PRODUCȚIEI ! '

Cointeresarea morală a 
tuturor membrilor societă
ții noastre în procesul de 
producție atinge, restruc- 

postul social în care te 
afli. Căci fiecare are in 
cîmpul muncii posibilitatea 
afirmării talentului și pri
ceperii sale".

rea Ia zero a rebuturilor — 
au început sâ se vadă. în 
primul trimestru al anului 
trecut in secția noastră re
buturile prezentau 3,84 la 
sută. în anul acesta. în a- 
celași trimestru am coborî! 
indicele la 2,40 la sută e- 
conomisind 52 400 kg o- 
țel. Importanța acestei ac
țiuni la nivelul întregii e- 
conomii este covîrșitoare și 
știută acum de fiecare 
muncitor de la noi. într-o 
adunare generală U.T.C. 
am discutat pe larg 
despre implicațiile econo
mice, ale reducerii re
buturilor și folosirea 
integrală a timpului (le 
muncă, am înțeles ce 
influență are această ac
țiune asupra reducerii pre
țului de cost și creșterii 
productivității muncii. Am 
reușit astfel să avem tineri 
care n-au dat în anul a- 
cesta nici un rebut. Ne- 
goiță Ion, Costache Dumi
tru. Dinu Ion. Dima Leo- 
nida. Stoica Vasile, Titu 
Florian sînt cîțiva dintre 
tinerii care-și cunosc foar
te bine rostul lor social în 
activitatea de producție".

Inginer Tânăsescu Ovi- 
diu, cercetăloi l.C.M. : 
„Munca noastră și satisfac
țiile ei nu hrănesc ambiții 
vane de succes ieftin ci au 
o rațiune mult mai înaltă. 
Muncind, studiind. câu- 
tind, experimentînd îți jus
tifici prezența la locul în 
care te-a creditat societa
tea. Nu este un secret 
pentru nimeni, și hotărî- 
rile de partid au eviden
țiat această necesitate vi
tală progresului nostru so
cial, că contribuția oame
nilor de știință la moder
ni zar ea producției și creș
terea productivității mun
cii trebuie să fie esenția
lă. Noi știm că munca 
noastră se adaugă muncii 
tuturor compatrioților noș
tri din fabrici sau din o- 
goare, grăbind progresul 
și prosperitatea patriei 
noastre“.

turfnd, valori morale din
tre cele mai diverse.

Interesantă este obser
vația ascuțitorului Iile Ro

man de la Uzina „Steagul 
roșu" : „Sînt două proble
me de mare importanță in 
caro trebuie să acționăm 
holărît. Prima este cea a 
„păsărilor călătoare", a ti
nerilor care-și schimbă lo
cul de muncă pentru a- 
parente avantaje materia
le. Fac asta, pe neștiute, 
în detrimentul lor. Căci 
numai statornicia pe un a- 
numit loc de muncă asi
gură posibilitatea unui 
randament maxim, altfel, 
descalificarea e un pericol 
care nu-i iartă. O altă 
problemă e a celor care a- 
junși la o anumită catego
rie de calificare își leagă 
calul de gard si trăiesc din 
amintirea unor succese 
trecute. Trebuie să stimu
lăm în continuare virtuții- 
!e acestor tineri astfel ca 
progresul lor profesional 
să nu fie niciodată plafo
nat, iar aportul lor la e- 
forturile colective și mai 
substanțial".

Niculescu Paul, secreta
rul Comitetului U.T.C., 
secția montaj, Uzina „1 
Mai" Ploiești ■ „Munca în 
colectiv, conștiința adău
gării eforturilor tale efoi- 
turilor colective, naște va
lori morale noi. stenice, 
stimulatoare. C. P. un tî- 
năr de la noi din secție se 
părea că nu mai are loc 
în nici un colectiv <lc 
muncă. Se certa cu toți, 
avea obsesia persecuției, 
credea că el muncește mai

Amintesc aici că prima 
cunoștință cu Baiaș Filip, 
montator la Uzina „Trac
torul“ Brașov am făcut-o 
în urmă cu un an. Tre- 
cînd cu o echipă de re
porteri prin Brașov, în 
preajma deschiderii celui 
de-al VUI-lea Congres al 
U.T.C. am vrut să stăm 
de vorbă cu un tînăr dă
ruit total profesiei sale. 
N-aș spune câ am ajuns 
direct sâ-l cunoaștem pe 
Baiaș. Dimpotrivă. Nu așa 
s-a întîmplat acum. Din 
capul locului ne-a fost re
comandat cu căldură ca 
un om care poartă intr-un 
fel particular semnificații
le atitudinii înaintate a 
tinerilor față de muncă, 
în urmă cu un an lucra 
la o invenție valoroasă. A- 
cum ea este aprobată în 
principiu. Ceea ce însem
na atunci obiectul neîn
crederii a primit acuma 
confirmarea publică și, în 
plus, reconfirmarea că pa
siunii și dăruirii profesio
nale nu-i pot fi refuzate 
succesele. Discuția purtată 
cu el s-a transformat în- 
tr-un prelungit monolog 
la care au subscris atît ti
nerii prezenți acolo cît și 
mulți alții cărora le-am 
împărtășit aceste opinii. 
Monologul său — pe care-1 
prescurtăm aici — e înțe
legerea superioară a locu
lui și rostului tînărului 
muncitor în secția uzinei. 
„Ritmul accentuat al reuti- 
lizării, nevoia mereu spo
rită a economiei noastre 
de a lucra în fluxuri teh
nologice moderne stimu
lează și impune ca nece
sitate o mare pricepere 
profesională. Se creează 
însă — și datorită insufi
cientei pregătiri prin școa
la profesională și mai a- 
les prin neinițierea în 
gindirea științifică o felu

mult dccît alții ctc. De mai 
multă vreme a fost luat să 
lucreze în sectorul piese- 
rezerve. Oamenii, tineri 
sau vîrstnici, s-au pus ho
tărî! sâ-l ajute. Scopul lor 
era dublu : sâ-l ajute să 
înțeleagă că-și prăpădește 
tinerețea fără nici un rost 
și să-l atragă și pe el la e- 
forturile colectivului. în- 
cet-încet în mentalitatea 
lui s-au produs mari schim
bări. Dc trei-patru luni în
coace este mereu eviden
țiat în producție. Cine a 
câștigat ? Și el și colecti
vul nostru ! în secția noa
stră dialectica responsabili
tăților individuale-colecti- 
ve a stimulat puternice va
lori morale : spiritul de e- 
chipa, prietenia principia
lă, spiritul de întrajutora
re. de stimulare reciprocă. 
De aceea, nu există la noi 
tînăr cu calificare mai mi
că care să nu se simtă în
datorat cînd i se încredin
țează lui o operație, de c- 
xcmplu rodajul unei insta
lații. superioară. Acest lu
cru a dus la o atmosferă 
morală într-adevăr de e- 
chipă în care se împărtă
șesc experiențe, pasiuni, ,>e 
leagă prietenii trainice. în 
plus. în linia practicii pro
ductive, așa se face că toți 
sînt foarte bine pregătiți 
profesional și mulți dintre 
ei, Radonovici Gheorghe, 
Miu Petre, deși tineri, sînt 
șefi de echipă.

lui în care s-a ajuns la un 
anumit procedeu, la o a- 
numită variantă de lucru 
— o superstiție că ceea ce 
e făcut, ceea ce e întîlnil 
in uzină e ultima posibi
litate a tehnicii. „Mai de
parte nu se poale" — sînt 
tentați să afirme unii. Cau
za unei asemenea „filozo
fii“ stă în pregătirea insu
ficientă, unilaterală. Sînt 
muncitori excclenți ca 
practicieni dar care nu cu
nosc de loc latura teoretică 
a procesului de producție. 
Și aici acționează uneori 
misticismul practicismu
lui limitat doar la re
petarea acelorași operații 
fără a-și pune măcar o 
dată întrebarea : de ce așa 
și nu altfel ? Oaro mai 
bine și mai economicos nu 
se poate ? Fiecare munci
tor trebuie să fie — aș 
zice — un excelent istoric 
al profesiei sale. Să știe 
prin ce faze a trecut ani 
de-a rîndul piesa la care 
lucrează, subansamhlul în 
care-și va lua aceasta lo
cul. Tractorul pe care-1 
fabricăm acum e mult mai 
bun decît cel din urmă 
cu cîțiva ani. Cel din anii 
viitori superior celui care 
iese în acest timp pe por
țile uzinei. E aici impe
rativul progresului, rit
mul, mereu superior, al e- 
pocii. A cîștiga o piață 
mondială pentru tractorul 
românesc n-a fost, desigur, 
de loc ușor, dar a o men
ține și a o extinde este 
indiscutabil mult mai 
greu, dar fără îndoială nu 
imposibil. Desigur, sarcina 
îmbunătățirii indicatorilor 
economici ai viitoarelor 
tractoare revine — dinco
lo de calitatea execuției — 
specialiștilor. Aportul nos
tru este de neglijat ? Nici
decum. Axând o vastă in
formare tehnică, deprin- 
zîndu-ne cu disocierile
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teoretice trebuie să profi
tăm din plin de toate po
sibilitățile pe care ni le 
oferă prezența noastră ne
mijlocită în producție. Dar 
pentru asta trebuie sâ 
muncim și să învățăm deo
potrivă, să nu ne risipim 
niciodată timpul cu pa
siuni în afara profesiei, pa
siuni care răpesc timp, c- 
forturi și tentează sîmbu- 
rele prețios al căutării de 
nou și de mai bine, exis
tent în fiecare om. spre 
ocupații sterile. Toată via
ța noastră trebuie să fie 
domiișată de această dia
lectică fertilă : munca și 
învățătura. Iar această 
convingere și această de
prindere de a gîndi su
perior practicismului li
mitat trebuie cultivate tî
nărului încă din băncile 
școlii, încă de la fragedă 
vîrslă. Căci timpul nu aș
teaptă, timpul trebuie o- 
noral".
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Aprilie, și peste rîsul alb 
al prunilor, vine de pe Oza- 
na și de pe Ceahlău un val 
de ninsoare, cu vini și cu 
negură. Ceahlăul, prin care 
umblă caii Jderilor, unde 
toate izvoarele sini albe si 
lunalece și albastre, ca le
gendele sau numai ca adie
rea lor ce curge pe sub 
bi azi, suie. în zvon de toacă 
bătută la un schit pictat de 
Tonitza, cu fruntea în cer, 
$i inelul de nori de deasu
pra. fumegos și frămintat, 
stă să se spargă în zăpezi. 
Și eu le văd. zăpezile dc-a- 
tunci, și văd si locul numit 
,.la linie** — o vale în care 
ninsoarea se culcă rotit, o 
apă înghețată, un podeț de 
lemn, lung de doi pași, ca 
timpla călcata intr-o scor
bură de salcie bătrînă — și 
patru oameni, cu două sănii 
și opt nuci tftiați cu topoa
rele. Ninge, și președintele 
sfatului popular comunal, 
om de treizeci șl cinci do 
ani, cu o pată pe obraz ca a 
Jderilor, cu căciulă înaltă și 
și cu pîslari. dă cu piciorul 
peste cioturile galbene, opt 
răni deasupra cărora se cer
ne zăpada, și înjură și în
treabă pentru a zecea oară : 
„de ce. mă. oameni buni ?" 
..Oamenii buni*', în picioare, 
lingă sănii, fumează și tac, 
aproape de ei se zbat ÎYi vînt 
șase nuci rămuroși. Au fost 
paisprezece, au rămas șase 
— și erau acolo de douăzeci

ie ani sau de treizeci, unii 
și mai de demult. „Acum, 
dacă am dat pâmîntul, noi 
ne-am gîndit să luăm ce-i pe 
el. că ce-i deasupra nu im
portă". „Dar cui l-ați dat, 
mă ? Nu-i tot al vostru ? Al 
v-o-s-t-r-u !*' repetă el îndu
rerat, și nu mai poate răbda, 
întinde mina după o țigare, 
și unul din cei de lingă sa
nie i-o dă aprinsă, el o ia, 
mai mult o smulge, și plea
că prin ninsoare, se îneacă 
in ea. Și dintr-o dată cei ră
mași pe loc se privesc unul 
pe altul și apoi privesc cio
turile acoperite acum de ză
padă și trunchiurile lungi și 
mormanele de crengi, rete
zate cu topoarele, și unul 
zice : „chiar, de ce măi ?“ — 
și simt, că o spune cu dure
re și că-i pare rău.

„Era iarnă, îmi spune el 
acum. în aprilie, după cinci 
ani, și numai vara mi-am 
dat seama câ eu tăiasem o 
bucată de cer răcoros... Uite, 
cind om fi îndărăt în margi
nea satului, o să ne întoar
cem cu fața spre „Linie“ și-o 
sâ vezi că parcă ceva e re
tezat, lipsește. Am pus în 
loc, chiar in primăvară, opt 
nuci tineri, ăștia-s, dar tre
buie timp pînă să ajungă 
să-și rotunjească coroana. 
Tot atunci am pus și via, 
uite-o. patruzeci de pogoane. 
Cinci ani s-au dus și s-a 
schimbat o lume, ți-amin- 
tești de ăla care cumpărase 
un cal și striga în adunare : 
„mă înscriu, dar să-mi dea 
Ursache banii îndărăt, fiind
că el s-a Înscris la două ore 
după ce mi-a luat banii“. 
Simt în nări fumul de ma
horcă, acru și înecăcios și 
aud vocea lui Ursache, stre
curată undeva prin fundul 
sălii : ..negustoria nu-i lucru 
de șagă, mă, dacă ai dat 
banii sint buni dați, și-s 
mincați și băuți pînă la ora 
asta". Și strigătul păgubașu
lui : „tovarăși, eu sint un to
varăș lămurit, dar Ursache 
e un bandit ticălos și tre
buie să-1 siliți“. Și cearta de 
la alegerea brigadierilor. Fu
sese propus un flăcău de 
vreo douăzeci și patru de 
ani. La caracterizări s-au în
scris patruzeci și doi de inși. 
Totul mergea strună, cind 
de odată, un bătrîn care șe
dea pe vine la două palme 
de masa prezidiului (în pre
zidiu fuseseră invitați cam 
vreo douăzeci de inși, sâ nu 
se supere nici o uliță) se ri
dică și zice : „să ne spună 
băietul regula de trei simple 
și după aia l-om vota. Dac-a 
sti-o“. Și băiatul n-a știut-o 
și-a fost șters de pe listă și 
moșul a strigat : „Hei, păi, 
ce credeai, mă. plăcinta cal
dă te frige la dește".

Moldova miroase a griu 
verde și a nuci. Prunii duc 
sub zare valuri albe, iarba 
deasă, crescută din ploi, șu
ieră sub o pală de vînt, po
dețul de peste pîriu, cu tim
pi a alunecată-ntr-o scorbură 
de salcie veche tremură sub 
pașii unei fete — aprilie, și 
parcă scriind poemul acestor 
ani de izbindă, peste pămîn- 
turi. aproape, se rotește_ un 
avion care împrăștie îngrășă
minte. In fațâ. Ceahlăul, cu 
poteci dure și cu nopți pline 
de cocoși sălbatici — si aici, 
lingă noi, peste păminturi 
unite, se cerne o altă nin
soare, superbă — fremătă
toare si din ea vor urca po- 
rumburi înalte și floarea- 
soarelui. Si în niște seri de 
iunie, cind secara va da in 
floare, clătinînd cu mirosul 
ei cerdacurile de lemn, nin
soarea de acum va umple 
pâmîntul cu șoapte care a- 
mețesc fetele ieșite în prid
vor ca să-și îmbrace umerii 
cu lună.

„Tovarășe președinte Peicu 
— spuseră coi clin Petrești — 
dacă mai ai vreunul ncintrat 
in colectivă — du-ne In el 
ch-1 lămurim noi ; zi câ a ve
nit o echipă de lămurire din 
alt sat. Dai prcșcdinlcle-i pre
venise că „dacă vrei sâ bei o 
cană de apă din Ceacu de In 
un necolcctivist mori de sete". 
Și astfel din Ceacu venea 
spre Petrești cea mai nouă 
echipă de lămurire. Se întor 
ceau optzeci de convingeri so
cialiste, noi — puternice și 
definitive“.

Astfel îmi încheiam un re 
portaj scris în 1962. Frumu 
sețea pe care o cuprind ace
ste rinduri e faptul câ cei caic 
se constituiau în „echipa de 
lămurire“ erau proaspeți con
vinși de binefacerile lucrului 
și împărțelii drepte și colec
tive. Dc cine ? De cei din 
Ceacu.

Povestea aceasta răsucită a 
pornit din comuna Petrești, 
raionul Găiești. Acolo, dintre 
toți tocmai la marginea satu
lui rămăsese, ca o insulă a în
doielii și șovăielii, un grup dc 
familii — în jur a optzeci. 
Cei din Ceacu, cu gospodărie 
veche, care, pare-se aveau 
niște rude în Petrești, auzise
ră, știau și erau mîhniți de 
această priponire în surzenie 
și hotar mic. Veniseră aici nu
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numai rudele, ci și alții, mi
nați de o irezistibilă pornire 
generoasă de a subția și sfî- 
șia ceața prin care trecuseră 
dureros sau lesne fiecare din
tre ei. Mergeam alături de cei 
din Ceacu din casă în casă. 
Văzîndu-i bine Imbrăcați și 
coboriți din camionul gospo
dăriei, cei mai mulți oameni 
din Petrești, chiar și rudele, 
nu-i credeau pe cei din Ceacu 
că au îndeletnicirea pămîntu- 
lui. îi socoteau funcționari, o- 
rășeni, paraleli sau străini de 
muncile, oboselile și împli
nirile lor. Și-i vedeam pe 
aceștia din urmă scoțîndu-și 
exasperați din buzunare bule
tinele pe care scria (pe atunci 
se mai scria) profesia „agri
cultor“.

Nu, n-ajungea. Mă văd 
din nou obligat să revin 
la reportajul de-atunci : „și 
de-odată, Peicu, președintele 
din Ceacu, își cobori fruntea 
în palme și întrebă rugător, 
aproape imploră :

— Măi, oameni, ce mai 
vreți, mă, să vă mai spunem?

Din nou clipe mute.
Apoi, Peicu și împreună cu 

el ceilalți se sculară și propu
seră :

— Veniți la noi, la Ceacu.
Era argumentul ultim, fun

damental : argumentul reali
tății. Și forța acestui argument 
m-a surprins — pentru a cîta 
oară ? — cei din Petrești 
n-au mai șovăit și s-au urcat 
în camion.

Ajunși acolo, acest suprem 
argument — realitatea — îi 
clintea, mai mult decît orice 
vorbă, din priponire. Văzînd 
și pipăind, vorbele se legau 
altfel și totuși încă nu se le
gau. De pildă, peste gardul 
crescătoriei de păsări, asistăm 
la următorul dialog :

— Tovarășe, alo 1
— Da.
— Ce salariu ai ?
— Nu sîntem la salariu, 

sîntem la zile-muncă și la 
procente.

— Adică ?
— Avem 25 zile muncă 

pentru îngrijirea păsărilor și 
procent de o zi muncă pen
tru 100 de ouă.

— Da' procentele astea și 
ziua muncă sînt la fel ca și 
cum ai lucra pe ogor ?

— Același lucru ici, fie că 
ești contabil, fie că ești bri
gadier — ziua muncă tot aia e.

Și astfel, peste cîteva ore, cei 
din Petrești vedeau, judecau 
și-aveau păreri gemene cu 
cei din Ceacu.

De aceea vorbeam la în
ceput de o poveste răsucită 
a cărei frumusețe stă în ciu
dățenia ei aparentă. Aparentă 
pentru câ acum, privind-o din 
perspectiva celor cinci ani, 
știu că la sat, în formarea și 
sedimentarea fiecărei conști
ințe si convingeri socialiste a 
intrat o situație mai mult sau 
mai puțin asemănătoare ace
steia. Răsucelile, întortochelile, 
„sinusoidale“ proverbiale 
pentru modul de a gîndi și 
reacționa ale țăranului român 
au făcut de mult loc gestului 
drept și răspicat, privirii lim
pezi și neșovăielnice cu care 
își examinează înțelept și 
exact munca și felul de a și-o 
gospodări socialist armonizîn- 
du-se ascendent cu celelalte 
teritorii ale muncii și gospo
dăririi ei în România socia
listă.

S-au împlinit cinci ani de la încheierea procesului de cooperativi-

zare a agriculturii. In jumătatea de deceniu care a trecut de la sesiunea

extraordinara a Marii Adunări Naționale consacrate acestui eveniment

deosebit din viața țărănimii noastre, a întregului popor, agricultura coo

peratistă a obținut succese remarcabile. Complexul de măsuri stabilite

de partid de-a lungul acestor ani, ajutorul multilateral acordat de stat

cooperativelor agricole de producție au ridicat mereu mai mult acest

sector pe treptele agriculturii moderne.

Rezultatele prezente și viitoare se întemeiază pe încrederea cu

care țărănimea, ascultînd cuvîntul partidului, și-a pus semnătura pe

cererea de înscriere în cooperativa agricolă.

In pagina noastră, tinerii scriitori Fănuș Neagu, Petre Sălcudeanu,

Nicolae Velea și Ion Băieșu evocă momente din perioada aceea, de

mari transformări în viața satului.

Era tot o primăvară de verde cred, ca șl 
acum.

Pr tl rum ui care urca spre Roginl. parcă 
de o virată cu drumul hopuros. înglodat, 
urca dealul spre ogoarele verzi de griu, Ur
can. unul din cei zece Urcani. toți frați, 
toți strlgindu-sr cu numele cel marc, de 
teamă poate să nu-i încurce cineva, negru 
la obraz ca glodul șl ca ceilalți frați rămași 
acasă, in așteptaic ca fratele mal mare să 
le aducă vestea că acolo sus, la Rogini, griul 
n-a răsărit, iar dacă a răsărit de bună sca
mă a răsărit intr-o doară, așa ca să arate 
lumii întregi că griul în gospodărie n-are 
tragere de viață ci dc moarte. A stat Urcan 
ceasuri întregi, a pipăit cu ochii desimea 
lanului verde, i-a încercai lot cu ochii mă
rimea și numai intr-un tirziu s-a aplecat și 
a smuls cu două degete butucănoase un fir 
ca să încerce grosimea șl vigoarea rădăcinii 
și tot pe tăcute, la fel dc negru Ia obraz, 
s-a inlors spre sat, mînlos pe lume, pe cl 
șl pe griul crescut frumos, în dușmănie, 
parcă, nu așa cum l-ar fi dorit cl și ai lui, 
Urcănești], La intrarea în sat. Urcan și-a 
domolit mersul, ca. in dreptul cooperativei, 
sâ și-l oprească dintr-o dată, supărat : să 
intre înăuntru și să ceară o „sticlă de 
lampă" cu licoare verzuie, vinars dc brad, 
porția cc-o bea cu ai lui duminica, după 
ce ieșea dc la sfinta slujbă, in văzul tutu
ror. Era pentru prima dată cind trecea peste 
obiceiul statornicit de mult, tot dc-al lui, 
mai bătrînii. Cu mersul înviorat, s-a apro
piat apoi dc curtea fraților carc-1 așteptau 
undeva pe la grajduri, convinși c-au să afle 
vestea atil dc mult dorită, dar. spre mira
rea lor, dc la gard, fără să aibă curajul să 
intre in curte, ccl plecat cu noaptea in cap 
le strigă printre două înjurături că griul a 
crescut, că are rădăcina deasă, că nici gînd 
din partea oamenilor dc trudă dc mîntu- 
ială, Cîteva furci au vîjiit prin aer, azvîr- 
lite spre gard de frații supărațl pentru o 
asemenea mărturie. Trei zile Urcan. cel mal 
bătrîn dintre ceilalți zece Urcani, n-a dat 
pe acasă.

de P. Sălcudeanu

Nu mi-aș fi adus poate aminte de această 
îniimplare, fluturată pe buzele tuturor în 
acea primăvară crudă a anului 1952, la două 
luni după ce Urcăaeștii, ultimii din sat, se 
înscriseseră in cooperativă, dacă la numai 
cinci ani același Urcan, devenit între timp 
vicepreședinte al cooperativei agricole din 
Gligorești, nu m-ar fi uimit la o adunare 
generală. Erau cîteva sute de oameni, 
strînși ciorchine într-un spațiu prea strimt 
pentru atiiea suflete și cojoace legănate po 
umeri, intr-o tăceie de mormînt, ascultîn- 
du-1 pe Urcan cel mai tînăr, făcînd ceea ce 
n-a îndrăznit să facă neam de neamul lor ; 
adică, unul cu țuicile mustăților de-abia mi
jite, să se ridice împotriva unuia de-al lor, 
și dacă ar fi fost numai dc-al lor, dar mai 
era și „vice“ peste tot satul. Asudat, cu 
ochii înlăcrimați, tremurînd ca varga, cea 
mai tînără odraslă a Urcăneștilor îl critica 
pe fratele mai mare, de față cu tot satul, 
spunindu-i că se poartă ca un negustor, că 
numai negustorii duc roșiile în Moldova, să 
le vîndă mai scump, cînd la o palmă de loc 
sînt muncitorii de la Cîmpie, care ar vrea 
și ei o „porodică“ proaspătă, roșie, zemoasă, 
de la serele cooperativei ; mai ales că mun
citorii de acolo i-au ajutat să-și constru
iască serele. Dupâ Urcan mezinul s-au ridi
cat și ceilalți, au zis același lucru, întărind 
cu noi amănunte spusele celui mai mic, lău- 
dindu-1 pentru vorbele lui cumpănite și 
coapte, și ccrînd toți, in cor, ca la grădiniță, 
că decît să-i facă de rîsul lumii $i al satu
lui mai bine să lase vicepreședcnția altuia, 
cu sufletul mai drept, mai de omenie și mai 
puțin negustor. Sutele de oameni tăceau, 
nu se amestecau, știau din vremuri mai 
vechi că între Urcănești nu-i bine să te 
bagi. Dar spre uimirea satului și mai multa 
mezinului, pentru prima dată Gligoreștenii 
au auzit rostite lucrurile altfel decît s-ar fi 
așteptat. „Păi, mă, Nclule, eu zic că ai drep
tate, prea am vrut cu orice preț să cîștig 
bani, că nu banu-i de vină, că banu-i bun, 
de vină îs eu că nu m-am gîndit la ce v-ați 
gîndit și voi, mă Ncculaie, Luță, Vasîlie, So- 
fronie, Laurențiu, Culaie, Ghiță, Ioane. „Era 
tot pentru prima dată cînd oamenii auzeau 
numele cele mici ale Urcăneștilor, nume as
cunse ca și sufletul lor, ca și certurile și 
bucuriile lor. „Și dumneavoastră, prea cin
stiți tovarăși, să mă iertați și. rogu-vă, să 
dați crezare la ce-o zis mucosul ăl mic care 
m-o înfruntat dar pe care nu-1 bat că s-or 
schimbat acele vremi cum ne-am schimbat 
și noi“.

într-adevăr, vremea a schimbat nu numai 
pămînturilc ci și sufletele oamenilor ; exem
plificarea cea mai concludentă, cel puțin 
pentru mine ca scriitor, sînt acești oameni 
închiși pe care i-am cunoscut și al căror 
nume și în casa noastră, cînd eram copil, 
se rostea cu respect și oarecare teamă. La 
un an după apariția romanului „Front fără 
trașec", din care multe pagini au fost în
chinate acestei familii, m-am întîlnit cu Ur
can Sofronie, cel mai în vîrstă dintre ei, și, 
pe un ton de reproș, mi-a spus : „Nu-i bine, 
domnișorule, că ne-ai pus în gura lumii, că 
dumneata ești dc-al nost și ce-i al nost în
tre noi e bine să rămînă. Da eu supărat pe 
dumneata nu-s și nici nu te bat. Hai și-om 
be un deț și mi-i povesti cum dc rte-ai zis-o 
așa de bine, că doar nu ești din neamul nost 
și n-ai avut de unde să ne știi“.

îmi cer iertare și acum „că-i pun din nou 
în gura lumii“, încercînd in cîteva cuvinte 
să arăt marile și profundele schimbări prin 
care au trecut dc-a lungul unei munci dusă 
cu răbdare și grijă de cei în sarcina cărora 
căzuse trudnica îndatorire de a schimba 
viața satului — comuniștii. Rupți de petecul 
lor de păniînt, de grija pentru avere, clanul 
închis al Urcăneștilor s-a deschis noilor rin- 
duieli, ca petalele în fața binecuvîatatei lu
mini, percepînd, mai la început cu greu și 
chiar cu neîncredere, apoi tot mai convinși, 
sensurile unei politici, ale unor adevăruri 
capabile să ridice pe om la adevărata lui 
valoare șl demnitate umană. Cu urt an în 
urmă, la o consfătuire cu cititorii în satul 
meu, un Urcan, Toader, din clasa a patra 
elementară, mi-a spus că a citit și el car
tea unde „ziceam dc-ai lui“ și că. „după a 
sa părere, Urcănești! n-au fost niciodată așa 
cum am scris cu despre ci. că ei totdeauna 
s-au zbătut pentru pâmîntul cooperativei, 
pentru neamul șl țara lor". M-am uitat în 

unde mai pîlplia o 
îndoială stîrnită de rîndurile unei 
care nu voia s-o creadă, și i-am 
„Da, Toaderc. neamul tău a fost 
ai zis tu, mi se parc că cel care 
am fost eu, iartă-mă".

ochii albaștri, senini, 
urmă de...................*
cărți, pe 
răspuns : 
așa cum 
a greșit

Din aproximativ 14 
ani de gazetărie, ju
mătate mi i-am petre
cut in secția agrară. 
Aceasta presupunea 
că patru zile pe sdp- 
tărnină colindam sa
tele (arii, minat ne
contenit din urmă de 
zorul campaniilor a- 
gricole.

încerc să-mi amin
tesc. acum cîte ceva 
despre prima mea de
plasare ca reporter a- 
grar. Această deplasa
re a avut loc acum 16 
ani, intr-o comună 
din raionul Tg. Fru
mos. Era o toamnă 
foarte ploioasă. Ml s-a 
spus de la raion că 
in respectiva comună 
in sezonul respectiv, 
existau cele mai teri
bile noroaie din toa
tă Moldova. Realita
tea de la fa(a locului 
mi-a depășit însă aș
teptările.

Am plecat atunci 
singur prin sat între- 
bînd unde stă secreta
rul organizației de 
partid. Acesta locuia 
undeva la marginea 
satului. întrînd in 
curte am descoperit 
că omul se adăpostea 
nu în casă, cl intr-o 
odăiță lipită de grajd, 
casa propriu-zisă fi

să fac învrăjbire între 
oameni, cind noi a- 
vem interesul să n< j 
unim ?

Am ajuns după un 
ceas acasă la preșe
dintă. Era o femeie 
de 35 de ani, bărbă
toasă și brunetă. Deși 
ședea pentru prima 
oară de vorbă cu un 
reporter, nu părea in
timidată. Două lu- | 
cruri mi s-au părut 
de-a dreptul extraor
dinare la această fe
meie : limba moldo- 
venească pe care o 
vorbea, o limbă cura
tă ca cristalul, atît de 
dulce și melodioasă 
incit aveam impresia 
că recită o baladă sau 
un text din Sadovea- 
nti, și calmul ei desă- 
vîrșit în ceea ce pri
vește soarta satului, a i 
gospodăriei și a ei 
personal. Președinta 
nu avea absolut nici 
un fel de îndoială că 
totul se va petrece fn I 
viitor exact așa cum 
teria intr-un articol ' 
Un ziarul „Scînteia" < 
pe care ll-l citise se
cretarul într-o ședin
ță. „O să fie bine, to
varăși", conchidea ea 
după fiecare idee. 
Gospodăria se zbătea , 
n greutăți enorme i

...ȘI A
FOST
BINE

de Ion Băieșu

ind arsă. în odă- 
ța aceea ședea el, 
— un om înalt, vin- 
jos, cu o față roșco
vană și cumsecade — 
nevastă-sa o femeie 
mărunțică, tăcută, și 
șase copii mici. Intre- 
bindu-l ce s-a întîm- 
plat cu casa, mi-a 
spus că i-a luat foc. 
L-am întrebat, cu su
fletul la gură, pe se
cretar, dacă nu cumva 
chiaburii i-au dat foc. 
„Nu cred eu să 
fie un om atît de hain 
în satul nostru, ca să 
dea el foc la o 
de rumân. O fi 
vreo scinteie 
horn".

Am plecat 
spre casa președinte
lui. Pe drum, secreta
rul îmi povesti că 
gospodăria are patru
zeci de familii și că 
președinte a fost a- 
leasă recent o femeie.

— Și cum a primit 
satul această 
re ?

— Păi aici 
că unii s-au 
rău și a ieșit zarvă.

— Adică nu 
plăcut să fie o fe
meie în fruntea gos
podăriei ?

— Deloc, tovarășe. 
Aceia nu vor să ad
mită cu nici un chip. 
De ce te întrebi ?

— Dar cine a pro
pus-o ?

— Eu, dar în nu
mele obeului. (adică 
il organizației de 
bază de partid, care 
număra pe atunci, de 
altfel, opt membri). 
Din cauza asta mi-am 
făcut dușmani. Ca să 
vezi ce e cu oamenii 
noștri. Că de ce să fie 
o femeie președintă ? 
Dar de ce să nu fie ?

— Pînă la urmă, se 
obișnuiesc, îl consolez 
eu.

— Bineînțeles că se 
obișnuiesc. In afară 
de asta, femeia e și 
harnică și deșteaptă, 
are șapte clase și-ți 
face orice socoteală 
pe dinafară. Plus că 
noi sîntem primii în 
toată Moldova care 
ivem o femeie preșe
dintă. Unii au zis, dar 
de ce să fim noi pri
mii ? Uite-așa, pentru 
că tot trebuie să în
drăznească cineva să 
pună și o femeie în 
fruntea unei gospodă
rii. Și m-am zbătut 
ca organizația să fie 
de acord cu propune
rea asta.

— Nu crezi că 
cauza asta ți-o fi 
casa ?

— Tovarășe, 
dumneata mai 
alții care îmi 
ureche una și 
dar de ce să încep eu

casă 
sărit 

din

apoi

alege-

e buba, 
supărat

le-a

din 
ars

ca 
sînt și 
zic ia 

alta.

nte puține, furaje pu
ține, sămință nu, ate
laje nu, dușmani și 
certuri din belșug. 
Dar președinta era de 
părere că totul o să 
fie bine. Unii jurase
ră să nu se înscrie în 
gospodărie dacă nu 
pleacă ea de la „pre- 
tedinție". „Lasă că le 
trece și nervii ăștia, 
că-i cunosc eu, numai 
gura e de ei. O să fie 
ghine".

De fapt, nici preșe
dinta și nici secreta
rul nu se fereau să 
vorbească deschis și 
cu lux de amănunte 
despre greutățile te
ribile pe care le a- 
veau. Președinta chiar 
mă sfătui la un mo
ment dat:

— Dumneavoastră 
căutați poate aspecte 
pozitive, dar noi n-a
vem acuma nici unul, 
mai bine mergeți la 
alții. Dar dacă veniți 
oleacă mai tirziu o să 
fie bine și-o să avem 
și noi destule aspecte 
pozitive".

Nici amenințările, 
nici greutățile n-o 
speriau pe această fe
meie, pentru că ea 
știa un lucru simplu 
ea bună ziua : vrînd- 
nevrînd vor trebui 
să se descurce, înapoi 
nu se putea da. Ar
gumentul cel mai de
finitiv al încrederii ei 
in viață mi s-a părut 
amănuntul 
în timp ce 
despre soarta satului 
și a gospodăriei, ea ■ 
împletea codițele unei 
fetițe de cinci ani că
reia ii făcuse baie in 
copaie și căreia ii dă
duse apoi cu puțin 
gaz prin păr.

Dacă stăm să ne 
gîndim, acesta este 
de fapt și tipul de om 
care a înfăptuit ma
rea victorie socialistă 
a satelor care s-a 
săvirșit cu cinci ani 
în urmă. Un om care 
a înțeles exact ideea 
pe care o lansase par- ■ 
tidul și care apoi a 
pornit la drum hotă- • 
rit, calm, știind dina- j 
inte ce fel de dificul- 
tăți vor fi, de ce can- u 
titate de răbdare are 
nevoie și că la capă- J 
tul luptei îl așteaptă j 
in mod cert o victo- ] 
rie.

Pe femeia președin
te despre care v-am 
vorbit am revăzut-o 
la ședința festivă in- 1 
chinată încheierii co- \ 
operativizării agricul
turii. Era decorată ș4 
purta o servietă în i 
care se aflau multe l 
cifre și date despre .1 
averea gospodăriei pe 
care o conducea de : 
atîția ani. Iată, mi-am i 
zis, nu s-a înșelat a- i 
tund cînd a spus că i. 
„o să fie bine".

acesta: 
vorbea



SUB STEAGUL
GLORIOS

„Condamnăm cu fermitate
MOMENT FESTIV

lovitura de stat militară din Grecia!“
Sut» de studenți rom A ni sl
,ni: inva'* in făcui-

UUIe bucure.lene, au parliei- 
Pa' vineri seara ia un mitini 
ce protest ln cadru| cSrU]a 

"lar’,,eț!«’ Indignarea 
L,funnS fa*4 lovitura de 

'ii'tară din Grecia și de 
’ tunile represive care se iau 
Imnotrlva forțelor pro»re«iMe 
atn aceastâ (ară.

AUturindu-se glasului de 
pro«St al opiniei publice mon- 

. e. mitingul tinerelului stu- 
Q os din București a constituit 
o puternic« manifestare de 
fondamnare a terori, d«Un. 
.vite de roarfiunea din Gratia 
care încearcă să înăbușe in 
", «mavolnic libertățile- de
mocratice ale eroicului popor

cuvîntul la miting. Ion 
. mariuța. viceproedinie al 
J a spus între al ele-
Jn In^rcarea lor de a se opu- 

Procesului istoric de tran- 
srormare social-politică a lu
nii». cercurile imperialiste și 

,p‘f reacționare recurg tot 
»n«’ -ațis la intervenții armate, 
X In Nebunie inter
ne și sfidează dreptul poDoa- 
ne'or la libertate șj indepen- 
aen>a. organizează comploturi 
miliare și lovituri de Mat pen
tru instaurarea și menținerea 
.. or regimuri și guverne reac- 
înnare. Acest lucru este dove- 

d . încă o dată de actualele 
evenimente si măsuri antide
mocratice din Grecia, unde 
( e rȚarîionare încearcă să 
L.abușe lupta poporului grec 
pentru o dezvoltare normală, 
democratic« a țări.

Alături de opinia publică 
imernațională, tineretul șj stu
denții din Republica Social 
Romanța își exprimă indigna
rea profundă și condamnă ac
țiunile represive îndreptate 
imoo r.va forțelor progresiste 
încălcarea drepturilor și liber
tăților poporului grec.

Lichidarea libertăților de- 
tnocratice. represiunile înwo- 
tnva comuniștilor, a forțelor 
democratice și progresiste din

- ecia. împotriva unor oameni 
. cultura. închiderea școlilor 

și facultăților, a spus vorbito
rul au produs o vie îngrijorare 
și dezaprobare în întreaga lu
me. aeterminind cercurile 
Ja-gî ale oDiniei publice mon- 

organizații naționale si 
r ernaționale de diferite ori
entări. guverne, parlamente 
s.-.-si exprime protestul față de 
lovitura de stat militară, care 
reprezintă o acțiune anticon
stituțională, contrară interese
lor și voinței majorității oo- 
porului grec. Forțele reacțio
nare au dezlănțuit un val de 
rep-esiunt sălbatice împotriva 
ce or mal devotați fii ai po- 
poruluj grec, printre care se 
numără șj eroul național Ma-

MITINGUL DE PROTEST AL STUDENȚILOR ROMÂNI

Șl STRĂINI CARE ÎNVAȚÂ ÎN FACULTĂȚILE BUCUREȘTENE

nolis Glezos Aceste măsuri 
antidemocratice lovesc în inte
resele naționale fundamentale 
ale poporului grec și aduc se
rioase prejudicii dezvoltării e- 
conomice, politice și sociale a 
tării.

Tineretul șl studenții ro
mâni urmăresc cu îngrijorare 
actualele evenimente din Gre
cia și condamnă lovitura de 
stat militară îndreptată împo
triva drepturilor și libertăților 
democratice ale poporului 
grec. împotriva intereselor sale 
fundamentale. Alături de în- 

nostru popor ne expri
măm simpatia și solidaritatea 
profundă cu lupta tuturor for
țelor progresiste din Grecia, 
pentru dreptul poporului grec 
de a f» stâpîn pe soarta sa. 
Cerem în mod hotărît înceta
rea imediată a represiunilor, 
eliberarea eroului național 
Manolis Glezos. a tuturor ce
lorlalți patrioți și democrați 
care au fost arestați, cerem 
restabilirea libertăților consti
tuționale si democratice ale 
poporului grec.

Sîntem convinși, a spus în 
încheiere vorbitorul, că poporul 
grec unit va învinge și va cu
ceri libertatea și democrația. 
El nu este singur, cum nu a 
fost nici în trecut în lupta 
grea împotriva reacțiunii in
terne și străine, împotriva fas
cismului

în cuvântul său studentul 
grec E. Mavromatis, a arătat 
că poporul grec, făuritor al 
unei străvechi culturi, trăiește 
astăzi momente de grea încer
care. Reprezentanți ai poporu
lui au fost arestați. Forțele 
reacționare, care se găsesc in 
opoziție radicală cu voința si 
aspirațiile poporului, au tre
cut la o cruntă teroare. După 
ce a 
ceste 
torul 
grec 
este 
dească libertatea, bucurindu-se 
de sprijinul tuturor popoare
lor.

Luînd cuvîntul, studentul 
grec Harisis Costas, în numele 
emigranților politici greci din 
țara noastră, a arătat că te
roarea lovește tot ce are Gre
cia mai progresist. Victimele 
ei sînt toți patrioții. luptătorii 
cinstiți. Scopul loviturii mili
tare este de a bara mersul 
Greciei spre democrație, de a 
perpetua dependența și jefui
rea ei de către monopolurile 
străine. Imperialismul ameri
can urmărește să înfeudeze 
țara, să o subordoneze Inte-

condamnat cu tărie a- 
acte samavolnice, vorbi - 
a subliniat că poporul 

s-a ridicat la luptă și 
hotărît să-și redobîn-

reselor lor militare. Condam- 
nind actele săvîrșite împotri
va libertăților, pentru care po
porul grec a vărsat alita sîn- 
ge de-a lungul anilor, vorbito
rul a cerut să se pună capăt 
Imediat situației anticonstitu
ționale in cate se află țara sa, 
eliberarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți și demo
crați greci care sînt arestați.

Studentul cipriot. Andreas 
Zenios, a arătat că lovitura de 
stat militară din Grecia este 
produsul uneltirilor și colabo
rării magnaților greci cu impe
rialismul. Singurul lucru pe 
care îl vor obține autorii lovi
turii de stat sînt oprobiu și 
condamnare hotărîtă din par
tea tuturor grecilor cinstiți. 
Tineretul studios ” ~”
alături de tinerii 
lume, condamnă 
autorii loviturii 
Grecia șl cere guvernului ci
priot să ia atitudine hotărîtă 
împotriva situației care s-a 
creat în Grecia.

După ce a condamnat te
roarea la care sînt supuși 
luptătorii adevărați pentru 
cauza poporului grec, Osman 
Gcsur din Sudan, vorbind în 
numele studenților din Africa, 
a exprimat solidaritatea față 
de lupta poporului grec, ară- 
tind că studenții africani sînt 
alături de el, așa cum sînt 
alături de poporul vietnamez 
în lupta împotriva Imperialv- 
mului american. Cerem, a spus 
el, să se pună capăt actelor de 
samavolnicie la care sînt su
puși adevărații fii ai Greciei, 
să fie puși in libertate toți 
oamenii politici și de cultură, 
arestați de clica militară, să 
fie respectat dreptul poporu
lui grec la libertate și progres.

Vo-bind în numele studenți
lor din țările Americii Lati
ne. care învață la București, 
Jose Ramon Mejias, din Ve
nezuela a spus că faptele 
monstruoase care se petrec 
astăzi pe pâmîntul vechii civi
lizații helene l-a făcut să se 
alăture puternicului val de 
indignare și protest împotriva 
represaliilor și a actelor sa
mavolnice din Grecia. Ne ex
primăm întreaga simpatie și 
solidaritate cu lupta forțelor 
progresiste din Grecia și cerem 
cu hotărîre eliberarea tuturor 
luptătorilor patrioți arestați.

Mitingul a constituit o vigu
roasă expresie a sentimentelor 
de solidaritate pe care tineretul 
studios din Capitală le nutrește 
față de lupta dreaptă a poporu
lui grec pentru drepturile sale 
fundamentale, pentru libertate, 
democrație și progres.

din Cipru, 
din întreaga 
energic pe 
de stat din

în întreaga țară continuă fes- 
tivitățilo de acordare a Diplo
mei (le Onoare a C.C. al U.T.C., 
precum și a Diplomelor de 
Onoare alo comitetelor regio
nale U.T.C., prilejuite de ani
versarea a 45 de ani de la crea
rea Uniunii Tineretului Co
munist.

Teri dimineață la sediul Co
mitetului Centra) al U.T.C., 
tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar a] C.C. al U.T.C., a 
inmînat Diploma de Onoare a

C.C. al U.T.C. unui număr d* 
peste 150 de activiști U.T.C., 
cadre didactice de la cursul 
U.T.C. de pe lingă Academia 
de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu'* și redactori ai 
piesei de tineret.

Cu acest prilej, cei distinși 
au fost felicitați călduros pen
tru meritele cîștigate în acti
vitatea de pînă acum, urindu- 
li-se, totodată, succese cit mai 
mari în viilor.

DE DESENE

ALE ELEVILOR

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ

In timpul mitingului de protest

La Muzeul Satului din Capi
tală, a avut loc ieri vernisajul 
Expoziției naționale de desene 
ale elevilor din licee, școli pro
fesionale și tehnice, organizată 
de Ministerul învățămîntului și 
Comitetul Central al U.T.C. cu 
prilejul aniversării a 45 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și al Zilei tinere
tului. La deschidere erau pre
zent! Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămân
tului și Floarea Ispas, secretar 
al C.C. al U.T.C.

Pe Estrada din Piața GIi. 
Gheorghiu-Dej : programul în
cepe în după-amiaza zilei de 
1 Mai la ora 17,30. Ciulă Fan
fara M.F.A. ; Corul Filarmonicii 
George Enescu interpretează un 
program de cîntcce de Mircea 
Neagu, (Te cînt partid), G. D. 
Chiriac, Ion C.hirescu, Nicolae 
Ursii, Miicea Hoinic. Ansamblul 
folcloric de cîntece și dansuri 
„Perinița" interpretează o suită 
de melodii populare românești. 
Soliști : Ana Bălăci. Aurel Io- 
mță, Ștefania Raroș, Eugenia 
Ticu, Ion Lăceanu. Magdalena 
Călinescu, Dumitru Ilinescu. ta- 
ragotistul Remus Bistrița, violo
nistul Ionel Dinicu, naistul

Programul manifestărilor 
culturale cc vor avea loc 

in zilele de 1 și 2 Mai

I

TELEVIZIUNE
DUMINICA 30 APRILIE

.UNI 1 MAI

Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Peisaj cotidian

9,00 : Ora exactă ; Cum va fi 
vremea, astăzi ? ; 9,10 : Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar : 
Mănușa fermecată — de Aurel 
Anchidim ; Film artistic : Amin
tiri din copilărie, după Ion 
Creangă. O producție a studiou
lui „București" ; 10,45 : Emisiune 
pentru sate ; 12,00 : Concert sim
fonic. După-amiază. Transmi
siuni sportive ; 18,30 : Magazin
111; 19,30: Telejurnalul de sea
ră ; 19,50 : X, Y, Z : Curajul ;
20,10 : Interpretul preferat : Mu
zică populară la cererea telespec
tatorilor ; 20,30 : Film artistic :
Bancnota de 1 000 000 de lire ; 
22,00 : Un cîntec vechi, o amin
tire. Emisiune de Ștefania Do
rian ; 22,30 : Melodii premiate la 
Festivaluri de muzică ușoară; 
22.50 : TELESPORT ; 23.00 : Te
lejurnalul de noapte.

Radu Sirnion. Urmează colecti
vul de actori și soliști ai Teatru
lui „C. Tănase“. Momente ve
sele : Nicu Constantin și Alexan
dru Lulcscu Intcrpreți de mu
zică ușoară : Gabi Pascu. Jeni 
Săndulescu, Lavinia Slăveanu, 
Marian Iorga, Sergiu Cioiu. în 
continuare vor urca pe estradă 
formațiile de artiști amatori Ta
raful, corul și echipa de dansuri 
a Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii". Orchestra de muzică 
ușoară și grupul de soliști vo
cali ai M.I.A. Programul se în
cheie cu muzică de dans la o- 
rele 23.

în parcul Herăstrău. Progra
mul începe la ora 17,30. Vor e- 
volua pe estradele parcului ur
mătoarele formații Colectivul de 
artiști amatori de la Fabrica de 
medicamente „Galenica", Com
binatul poligrafic „Casa Scînteii“ 
și un program oferit de artiștii 
Circului de stat. Programul se 
încheie în jurul orei 21.

Teatrul de vară „23 August". 
Programul începe la ora 17,30. 
Vor evolua pe scenă următoarele

formații artistice de amatori : U- 
zinele „23 August“, Electroapa- 
rataj, Casa de cultură a tinere
tului. Nu vor lipsi din program 
nici artiștii profesioniști. Mo
mente vesele Horia Șerbănescu 
și Radu Zaharescu. Muzică u- 
șoară cu Mihaela Cotaru, suro
rile Kosac, Biță Rădulescu, Gioni 
Dimitriu, Rodion Hodovanski. 
Programul se încheie la ora 21 
cu muzică de dans.

2 MAI

CARNAVALUL TINERETU
LUI din Parcul Herăstrău

începe la orele 15,00 și se în
cheie la orele 24. Spicuiri din 
programul Carnavalului : Popas 
la Hanul Ancuțci. în tabăra hai
ducilor. Pe plute, Țara operetei, 
și împărăția surîsului. Balet pe 
apă. Acrobații la înălțime. 
Concursuri sportive dotate cu 
premii. Menționăm că aspecte de 
la Carnavalul tineretului 
București vor fi transmise 
micul ecran, alternativ cu
pecte similare de la carnavalu
rile ce se vor desfășura în ora
șele Cluj și lași.

din
P«
as-

SUPLIMENT DE 1 MAI

DE

AGENDĂ sportivă
DUMINICA 30 APRILIE

Stadionul Repu-
9.00 • Bacău —
(cat. A.) ; Mcta-

ATLETISM : 
blicij de la ora 
Argeș — Steaua 
Iul — GalaU — Oltenia (cat. B>; 
Stadionul Dinamo de la ora 13 
F mo — I.C.F. — Ranid 
(Cat. A.) — meciuri în cadrul 
campionatului republican pe e- 
ehipe.

• TENIS Țerenul Progresul, 
ora 14.30 : Intîlnirea România — 
Belgia in cadrul ..Cupei Davis“.

• FOTBAL : Stadionul Repu
blicii ora 15 : Progresul — 
C.S M.S. Iași : ora 17 . Dinamo 
— Politehnica Timișoara (cat. 
A) ; Stadionul Dinamo. ora 
10,-30 Dinamo-Victoria — Cea
hlău) P. Neamț (cat B) : ora 12 : 
Dinamo București — Poiana 
Cirnpina (juniori).

• HANDBAL • Stadionul 
naino. de la ora 9 ; Voința 
Tehnometal Timiș (m II); 
pid — Știința Lovrin (m 
Steaua — Universitatea 
(m. I), Dinamo —

Iași (m I) ; Stadionul Tineretu
lui de la ora 14 : I.C.F. — Poli
tehnica Galați (f II) ; Științe eco
nomice — Universitatea Cluj (f 
II i ; I.C.F. — Politehnica Bra
șov (m II).

• RUGBI : Stadionul Giulești, 
ora 12.30 • Crivița Roșie — Rul
mentul Bîrlad.

DE ZIUA TINERETULUI

Di-

Ra
il) ;

Buc. 
Agronomia

2 MAI
Ca în fiecare an Parcul 

cultură și odihnă Herăstrău 
fi gazda întrecerilor sportive 
ganizate în ziua de 2 mai „Ziua 
tineretului“. Spicuim din 
gram :

SPORTURI NAUTICE 
15—16 : Demonstrații de 
ora 16—19 : întreceri în cadrul 
„Cupei tineretului“.

FOTBAL : ora
Turneu fulger. Participă echipe
le Dinamo București (cat. A), 
Politehnica București. Metalul și 
Dinamo-Victoria (cat. B).

de
va
or-

pro-

: ora 
vele ;

15—19,15 :

DEMONSTRAȚII: ora 
16 . haltere, box, scrimă, 
uastică, (acrobatică și artistică), 
aeromodele, navomodele etc, la 
estrada din Parcul de distracții 
și pe marginea lacului, între de
barcaderele Bordei și Miorița.

IN NOCTURNĂ
CONCURS POPULAR DE 

FOTBAL ; ora 19—23 (teren 
Progresul) participă... spectatorii 
care se vor înscrie pe loc și... 16 
portari ai echipelor bucureștene. 
DEMONSTRAȚII : ora 19-20 : 
lupte, haltere, scrimă, box. gim
nastică — Își dau concursul 
sportivi fruntași de la cluburile 
Steaua și Dinamo.

EVOLUȚII SPORTIVE DE
MONSTRATIVE DE GIMNAS
TICA PE PLATFORME RE
MORCATE PE APĂ : ora 19— 
23.

LANȚ DE AMBARCAȚIUNI 
CU PÎNZÂ (prevăzute cu feli
nare la catarg) ÎN' CIRCUIT PE 
LAC : ora 19—23.

15—
gim-

TRANSMISIUNE
LA MITINGUL ȘI DEMONS
TRAȚIA OAMENILOR MUN
CII DIN CAPITALĂ CU PRI
LEJUL ZILEI DE 1 MAI ; 
19.00 : Telejurnalul de seară ; 
19.20 : Cîntecul primăverii :
Recital poetic ; 19,30 : Mari An
sambluri : Ansamblul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia ; 20.00 : Seară de mai. Par
ticipă : Ileana Iliescu. Doina Ba
dea. Cleopatra Melidoneanu, 
Melania Cîrje, Maria Pietrarii. 
Cristina Dan, Ion Sloian, Dan 
Crigore, Florin Vasiliu. Dumitru 
Fnrdui. Horia Șerbănescu, Radu 
Zaharescu, I-Ioria Caciulescu, 
Cosma Brașoveanu. Marian llu- 
dac, Petricâ Popa, Cornel Vulpe, 
Marin Ștefănescu. Nicu Constan
tin. Alexandru Lulescu. Aurelian 
Andreescu. Ion Dacian și alții ; 
22,50 : Telejurnalul de noapte; 
23,00 : închiderea emisiunii.

A apărut „Suplimentul de 
1 Mai“ al ziarului „Scînteia". Din 
cuprinsul celor 48 de pagini re
marcăm anchetele : „Umaniștii 
contemporani despre forța vita
lității omenirii“ și „Inepuizabila 
capacitate de regenerare a gîndi-

rii umane a progresului“, masa 
îotundă „Homo Faber în arta 
lumii", eseul „Locomotiva isto
riei" de Titus Popovici, o scurtă 
istorie a sărbătorii zilei de 1 Mai : 
„Epopeea Armindenului" de Ale- 
cu Ivan Ghilia etc.

MART! 2 MAI

18.00 : Pentru eonii ..Oaspeți 
la căsuța primăverii“ ; 19 00 : Te
lejurnalul de seară : 19.30 : Va
rietăți pe nrliciilâ : 19.50 • TINE
REȚE. VÎRSTĂ A TARII ' Spec
tacol consacrat sărhâ'oririi Zilei 
tineretului (lin Bepuhlica Socia
lista Bnmânia și a celei de a do-a 
anir.ersSri a Uniunii Tineretului 
Comunist : 2?.45 : Telejurnalul de 
noapte ; 23,00 : închiderea emi
siunii.

(Urmare din pag. I)

1967, poporul, tineretul își vor reafirma 
hotărirea de a înfăptui politica înțe
leaptă, clarvăzătoare și profund patrio
tică a P.C.R.. de a păși strîns uniți in 
jurul partidului, al Comitetului său Cen
tral spre noi victorii, ridicînd România 
pe culmile civilizației.

Muncind neobosit pentru sporirea 
puterii economice a patriei, pentru re
zolvarea cu succes a sarcinilor desăvir- 
șirii construcției socialiste, poporul 
nostru își aduce propria contribuție la 
întărirea sistemului socialist mondial, 
la consolidarea forțelor socialismului 
și păcii, la creșterea influenței socialis- 

. mului în lume.
Niciodată forțele sociale care se pro

nunță pentru transformarea revoluțio
nară a societății, n-au fost mai pu
ternice ca in zilele noastre. Azi, socia
lismul se înfățișează ca un puternic 
sistem mondial, reprezentînd un sfert 
din suprafața globului și peste o trei
me din populația sa. Clasa muncitoare 
internațională se tfirmă tot mai pu
ternic pe scena istoriei ca cea mai îna
intată forță a societății. Partidele co
muniste și muncitorești, unind în ju
rul lor mase din cele mai largi, pășeso 
în primele rinduri ale luptei pentru

AL PARTIDULUI
(Urmare din pag. 1) 

bărbăția și eroism : în inimile noastre, ale tinerilor dr azi vor 
rămâne pentru totdeauna neuitate numele a numeroși uteciști 
care, dînd pilde de fierbinte patriotism, s-au înrolat în rindul celor 
care și-au închinat viața idealurilor eliberării ți fericirii po
porului, luptei pline de abnegație pentru ca poporul țării sâ se apro
pie de viitorul visat veacuri dc-a rindul de cei mai buni Iii ai săi.

Participarea tineretului la eroicele lupte muncitorești din 1933 
ln înfăptuirea insurecției naționale, la războiul antifascist pentru 
eliberarea patriei, constituie dovezi elocvente ale hotărîrii lui de 
acțiune, fermității cu care întotdeauna partea cea mai bună a 
tineretului, uteciștii au luptat ca programul partidului, propriile 
lor idealuri să devină realitate.

După Eliherare, cînd țara noastră a pornit cu prova avîntată 
biruitor spre zări noi, tinerelului i s-au deschis nelimitate ori
zonturi pentru afirmare și împlinire. Dimensiunile și semnificațiile 
uriașelor transformări revoluționare care au avut loc în viața 
patriei sînt strîns legate de importanta contribuție pe care și-a 
adus-o tineretul, a cărui energie și elan au rodit în toate înfăptui
rile fără de seamăn din această perioadă. În marea operă de re
construcție economică, la epopeea revoluției populare și a con
strucției socialiste tineretul s-a afirmat ca o prezență vie, dina
mică. activă.

îndeplinindu-și rolul de principală rezervă a partidului, de aju
tor al său în educarea comunistă a tineretului, in lupta în
tregului popor pentru construirea socialismului și comunismului. 
Uniunea Tinerelului Comunist i-a mobiliz-it pe tineri pre
tutindeni unde s-au purtat și se poartă bătăliile pentru progre
sul economiei și culturii, pentru prosperitatea patriei și bună
starea poporului.

Pe marile șantiere, acolo unde s-au născut noi obiective 
industriale, în rindurile celor ce își însușesc și aplică 
necontenit tehnica modernă, in laboratoarele care asigură pro
gresul științific zeci de mii de uteciști, de tineri, au contribuit 
alături de muncitori cu experiență la ridicarea unor noi com
binate, hidrocentrale, a noilor cartiere de locuințe, la toate 
obiectivele economice și culturale realizate în acești ani în pa
tria noastră.

Tineretul satelor, mobilizat de organizațiile U.T.C. și-a adus 
contribuția la creșterea continuă a producției vegetale și ani
male. la consolidarea unităților socialiste din agricultură.

Mobilizind tineretul să-și însușească cunoștințe temeinice, să 
facă clin învățătură o preocupare plină de răspundere, organizațiil«0 
U.T.C. și-au adus contribuția la formarea a sute și sute de mii 
de tineri ingineri, economiști, cercetători, specialiști care act: 
vează, în toate sectoarele vieții noastre economice, 
culturale și artistice.

Este un titlu de cinste pentru Uniunea Tineretului

acti-
științifice

Este un titlu de cinste pentru Uniunea Tineretului Comunist 
faptul că și datorită activității sale, așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al VIH-lea al U.T.C. — „tine
retul poate raporta azi cu mîndrie : tot ce s-a realizat în anii 
șesenalului conține și o parte din munca noastră ; ne-am făcut 
datoria față de patrie, față de partid, am închinat lot elanul 
și energia noastră cauzei poporului, propășirii României socia
liste". Organizația noastră, uleciștii întregul tineret sînt conștienți 
că toate succesele obținute sînt lezultalul conducerii, țelului clar 
dat de partid generației tinere de constructori ai socialismului.

Aflată pe drumul înfloririi și dezvoltării sale continue, având 
în față perspectivele luminoase, clar exprimate în documentele 
partidului — țara înregistrează cu justificată mîndrie aportul sporit 
al tinerei generații.

Noi și mari obiective ale industrializării, cîmpul care trebuie 
sa devină mai roditor, al agriculturii, laboratoarele în care-și 
pregătesc viitoarele izbînzi toate științele, solicită, ca o condiție 
importantă a succesului, entuziasmul creator și pasiunea tinerilor. 
Hotărîți să răspundă cu cinste sarcinilor sporite, pe care partidul 
le pune în fața întregii economii, tinerii sînt conștienți că trebuie 
să se preocupe de valorificarea, prin exigență și autoexigență cres- 
cîndă. a resurselor vîrstei, să-și dubleze entuziasmul și elanul cu 
o riguroasă disciplină în muncă și îo viață, să-și însușească tot 
mai temeinice cunoștințe profesionale, să se preocupe de per
fecționarea continuă. Răspunderile sociale majore îi solicită să 
se integreze profund și total spiritului de muncă activ, creator, 
să se preocupe de îmbunătățirea propriei munci și a colectivului 
din care face parte, să dea lucrări de calitate superioară, să-și 
însușească prin efort perseverent o înaltă cultură, atribut funda
mental al omului înaintat al societății socialiste.

Exigentelor imperative pe care epoca actuală le ridică în fața 
tineretului. Uniunea Tineretului Comunist înțelege să le răspundă 
prin îmbunătățirea și îmbogățirea continuă a activității pe care 
o desfășoară în vederea educării comuniste a tinerilor, pentru 
a le sădi înalte convingeri de viață și a-i mobiliza să folosească din 
plin condițiile minunate pe care le creează socialismul de a-și desă
vârși personalitatea, pentru a-și forma pn larg orizont spiritual, 
de a se înscrie prin munca lor în rindul deschizătorilor de drumuri 
noi în industrie și agricultură, în știință, în artă, în cultură, 
de a fi promotori ai noului în toate domeniile vieții economice ți 
sociale, militanți neobosiți pentru înfăptuirea politicii partidului.

Pentru fiecare utecist, pentru fiecare tîuăr, nu există o mai mare 
prețuire, o uiai înaltă cinste decât aceea ca prin întreaga sa muncă 
și viață să merite a primi înaltul titlu de comunist, de membru 
*1 detașamentului cel mai înaintat al clasei noastre muncitoare.

Acum la sărbătoarea celor 45 de ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist tînăra generație își exprimă încă o dată hotărirea 
de a da noi străluciri, ae-a face ca în munca nobilă a oamenilor 
muncii pentru propășirea și înflorirea patriei, partea sa de contri
buție să se facă simțită în realizări tot mai însemnate, demne de 
entuziasmul și vigoarea, de hărnicia și forța vîrstei sale.

Este angajamentul de onoare pe care tineretul patriei îl ros
tește în fața partidului, în fața poporului și a propriilor sale 
idealuri, este angajamentul care va fi cu certitudine îndeplinit și 
pe care viitoarele aniversări ale organizației noastre le vor consemna 
în același șir neîntrerupt al realizărilor ce vor confirma încă o dată 
permanența tradițiilor glorioase ale Uniunii Tineretului Comunist.

1 M A I
progres social, democrație, independen
ță națională, pace. Flacăra mișcării de 
eliberare a popoarelor aflate încă sub 
asuprire, lupta pentru apărarea și în
tărirea independenței cucerite, adaugă 
noi valențe la potențialul revoluționar 
al epocii noastre. De la o primăvară 
la alta, ideile democrației, socialismu
lui și păcii cuceresc arii tot mai cu
prinzătoare în conștiința umanității, 
unind cele mai largi forțe într-un pu
ternic front de luptă împotriva încer
cărilor imperialiste de a se opune sen
sului ascendent al istoriei.

La marea demonstrație a întîiului de 
mai, oamenii muncii din România — 
muncitori, țărani, intelectuali, bărbați 
și femei, tineri și virstnici — vor da 
expresie sentimentelor internaționaliste 
ce-i însuflețesc, manifestîndu-și priete
nia frățească cu toate popoarele țărilor 
socialiste, solidaritatea cu toți cei ce 
muncesc din lumea întreagă, cu uria
șele forțe în continuă creștere, care mi
litează pentru țelurile nobile ale demo
crației, socialismului și păcii.

De 1 Mai, poporul român, care în de
cursul istoriei sale a dus lupta înde
lungată pentru independență naționa
lă, își exprimă din nou, cu putere, 
solidaritatea sa eu lupta popoarelor

I
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pentru sfărîmarea lanțurilor robiei 
coloniale pentru apărarea și consoli
darea independenței tinerelor state 
ridicate pe ruinele imperiilor colonia
le, împotriva oricăror forme ale colo
nialismului și neocolonialismului.

întiiul de mai este, totodată, un pri
lej de reafirmare 
lupta popoarelor lumii 
gardarea păcii, 
agresive a imperialismului, 
mind sentimentele și voința poporu
lui român, statul nostru susține cu 
fermitate și căldură lupta popoarelor 
împotriva oricăror atentate la adresa 
suveranității lor. Menținerea păcii și 
dezvoltarea colaborării internaționale e 
condiționată de recunoașterea și respec
tarea strictă a dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta. Călăuzlndu-se neabătut după 
acest principiu, țara noastră condamnă 
cu hotărîre intervenția militară a Sta
telor Unite în Vietnam, sprijină lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pentru 
libertatea și independența patriei sale.

De 1 Mai, tineretul României socia
liste trimite salutul său de prietenie 
și solidaritate tinerilor d» pe toate con
tinentele care luptă pentru idealurile 
de pace, libertate și progres, pentru un 
viitor luminos al întregii omeniri.

a solidarității cu 
pentru salv

ine potriva politicii
Expri-

1
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TINERETUL

roman văzut

DE OASPEȚII

SĂI

în intîmpinarca Zilei tineretului ani răsfoit colecțiile, 
spicuind cîteva din numeroasele notații ale oaspeților 
străini despre tînăra generație a țării noastre. Unanima 
apreciere a orizonturilor largi deschise tinerilor in pa
tria noastră socialistă relei«, odată mai mult, prestigiul 
de care se bucură generația tînărl a României în lume.

create tinerilor pentru a crește ca oameni folositori societății, 
pentru a învăța, a se pregăti, a-și dezvolta aptitudinile'' 
(DIAM \NDY KF.TTA, membru al Consiliului Național al Tinere
tului Revoluției Democratico Africane din Guineea).

DOVVSKI. vicepreședinte al Conducerii centrale n Uniunii Tinere
tului Socialist din R. P. Polona).

Devotamentul fața de partid, mindria patriotică pentru înfăp
tuirile de pină acum și încrederea in victoriile iiitoare sini 
trăsături caracteristice minunate ale tineretului român. Tineretul 
României prețuiește jertfele înaintașilor săi și nu-și precupețește 
eforturile pentru a împlini cele mai nobile aspirații ale generațiilor 
tare au luptat sub steagul partidului". (|IRI NEUBERT, secretar

„Tineretul României socialiste are toate posibilitățile de a 
participa nemijlocit la viața politică și socială, la treburile 
statului. Și tinerii răspund încrederii ce li «e acordă făcîndu-și pe 
deplin datoria. împletirea aceasta armonioasă intre entuziasmul 
tineresc și maturitatea politică mi se pare a fi o trăsătură caracte
ristica. demnă de admirat, a tinerei generații din România". 
(M1CHF1 I 1 GIR ARD), șeful departamentului relații internațio
nale al Uniunii Tineretului Comunist din Franța).

„Două trasaturi m-au impresionat mai mult la tinerii din țara 
dumneavoastră : dragostea fierbinte pentru patrie și dăruirea cu 
care se consacra muncii întregului popor pentru progresul țării și 
bunăstarea generală a națiunii. M-au impresionat competența șl 
profunzimea <u care tinerii dezbat, abordează problemele 
complexe ale dezvoltării economici, culturii, științei. Acestea sini, 
desigur, reflectarea unui »nalt simț al răspunderii sociale. Sini 
insă în același timp, cred eu. și rezultatele marilor posibilități

„Ceea ce mi s-a părut caracteristic a fost 
potența cu care tinerii români se preocupă 
strucțici socialiste, căutînd permanent caile 
aduce un aport cil mai substanțial la munca 
economie, cultură, știință. Aceasta pasiune pentru 
dește înalta conștiință patriotică a tinerilor, devotamentul lor 
pentru cauza socialismului. De aici izvorăște și tendința perma
nentă a tinerelului do a-și perfecționa activitatea, de a da mereu 
mai mnlt societății. Vreau sa vă spun din toată inima că aveți cu 
ce vă mindri". (HAKOI.A VOITO, membru al Secretariatului 
Uniunii Democratice a Tineretului Finlandez).

entuziasmul și com
ele problemele con
ți mijloacele de a 
întregii societăți : în 

creație oglin-

..Am văzut, cu o rară pregnanță cit de minunat se dezvoltă 
tinerelul in socialism, ce orizonturi a deschis tinerei generații 
România socialiștii, Ceea ce m-a impresionat cel mai puternic a 
fost sentimentul de stăpîn al perspectivei, al viitorului care-i 
însuflețește pe tinerii din țara dumneavoastră. Acest sentiment 
este desigur, propriu socialismului. Este însă și rezultatul educării 
tineretului de către Partidul Comunist Român. Partidul n dat 
tinerilor țeluri clare, i-a crescut in spiritul comunist. Tinerii români 
știu pentru ce muncesc, ei știu că toate eforturile lor creatoare 
servesc bunăstării lor. bunăstării întregului popor, prosperității 
patriei". (VALTER 1’01.D. membru al Secretariatului Federal al 
Organizației Tineretului Liber din Austria).

„Maturitatea și înaltul simț al responsabilității .sociale, îmbinată 
cu un entuziasm arzător, iată ce m-a impresionat mai mult în 
contactul cu tînăra generație a României, (ZYGMUNT NAJ-

„Eslo impresionant avîntul cu care tineretul României își 
consacra toate energiile ridicării patriei sale pe cele mai înalte 
trepte ale progresului, seriozitatea și înaltul spirit de răspundere 
cu caro abordează sarcinile lui în societate. Tineretul român se 
simte cu adevărat stăpîn în țara sa. Este demnă de admirat 
preocuparea largă a tinerilor pentru tot ceea ce privește viața 
țării. Orizontul preocupărilor lînărului României de azi trece cu 
mult mai departe do granițele locului lui de activitate ; el îmbră
țișează preocupările întregii societăți“. (JULIAN COLMENAREZ, 
membru al Direcției Naționale a Uniunii Tineretului Comunist din 
Venezuela).

„Nc-a impresionat profund entuziasmul, abnegația cu caro 
tineretul român urmează Partidul Comunist, își dedică toate forțele 
înfăptuirii politicii partidului. Aș vrea să subliniez înalta autoexi
gență a tineretului român, dorința și strădania lui de a aduce o 
contribuție mereu mai mare la activitatea întregului popor, pentru 
progresul țării. Nu ne îndoim că așa cum pină în prezent am 
urmărit cu bucurie frățească succesele tineretului român, vom 
trăi și în anii viitori bucuria succeselor pe care le vor obține 
tinerii din România, alături de întregul popor. în înfăptuirea 
țelurilor propuse“. (KIN HEN IR, vicepreședinte al Uniunii 
Tinerelului Socialist Muncitor din R.P.D. Coreeană).

„Consider Universitatea din București drept un model. Impresio
nat de numărul marc de studenți bursieri și de condițiile în care 
învață aceștia, duc cu mine speranța că într-o vreme scurtă vom 
aven și noi rezultate ca ale dumneavoastră“. (MOHAMED EL 
1ASSI, rectorul Universității din Rabat, Maroc).

„Bogatele realizări pe care le-am întîlnit în viața universitară 
din România se daloresc prefacerilor importante survenite în viața 
industrială .și social-polilicâ a țarii dumneavoastră. A oi părăsi 
această minunată țară cu gindul neabătut de a reveni cit mai 
curînd". (GEORGK) CENCETTI — profesor la Universitatea 
din Roma).

„Am cunoscut țara dv. înainte de venirea noastră aici prin 
intermediul părerilor cu adevărat entuziaste ale studenților bri
tanici care au vizitat România. Dacă aș utiliza elementele esențiale 
ale descrierilor făcute de ei țării dv. — frumusețea peisajului 
natural, dinamismul dezvoltării economice, ospitalitatea și vioiciu
nea poporului — aș ajunge și la propriile mole constatări nu mai 
puțin entuziaste ce le am acum despre România. Călătoriile făcute 
în diferite locuri din România m-au convins că bucuria pe care 
am constatat-o pretutindeni, căldura, sociabilitatea oamenilor 
exprimă, fără îndoială, o realitate socială în plină înflorire". (THO- 
MAS MC NALLY, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Studen
ților din Anglia).

Institutului de medicină din ErevanU.R.S.S. — Intr-unui din amfiteatrele
Intr-un atelier,

ne-am des- 
aeroportul 

Bator, mi-a
părțit pe 
din Ulan 
oferit o insignă a căi
lor Jerate mongole. 11 
cunoscusem 
din pauzele Congre
sului U.I.S. cînd am 
discutat despre acti
vitatea 
Uniunii _ __
Revoluționar Mongol 
din sistemul căilor 
ferate. Inginerul Ba- 
asanjab este primul 
secretar al Comitetu
lui U.T.R.M. al căilor 
ferate.

...Prima cale ferată 
mongolă, cea dintre 
Ulan Bator — Naleh 
pe o distanță de 45 
km., a fost construită 
in 1938. In 1950 a in
trat în funcțiune linia

într-una

organizației 
Tineretului

--------------- --------—----- -------------------- ,-------------------------------------- - ---------- — - - -

din viața tineretu 1 ui lumii

Ulan Bat or — Naosk, 
iar în 1955 linia spre 
Irlan, Treptat, terito
riul întins al Mongo
liei (1531 km.p., adică 
Spania, Franța, Por
tugalia și Irlanda la

pe deplin justificată 
subliniază faptul că se 
folosesc numai loco
motive Diesel „100 la 
sută Diesel“ în limba
jul ingineresc al inter
locutorului nostru.

TINERII FEROVIARI
un loc) a început să 
fie brăzdat de căi fe
rate.

Aflăm astfel cîteva 
date absolut necesare 
pentru a înțelege lo
cul căilor 
sistemul 
mongole.

ferate în 
economiei 

O mîndrie

...Dar problema 
principală a fost aceea 
a formării cadrelor 
tehnice și a calificării 
muncitorilor. Din cei 
10 000 de ahgajați ai 
căilor ferate nu e de
sigur o întîmplare că 
70 la sută sînt tineri.

Vină nu de mult, mun
citorii, chiar și ingi
nerii au fost cres
cători de animale, 
păzitori de cai sau 
conducători ai convoa
ielor de cămile. Sta
tul socialist a făcut 
posibilă și necesară 
această transformare 
revoluționară : au fost 
create cursuri de ca
lificare pe locul de 
muncă și o școală de 
4 ani care pregătește 
tehnicienii necesari. 
Cadrele superioare în
vață în facultatea in
ginerească a Univer
sității din Ulan Ba- 
tor sau în străinătate. 
'Numai în prezent se 
pregătesc alți 200 de 
ingineri și 600 de 
tehnicieni.

IRED MAHLER

în foaierul Teatrului Național din Plzen, se află o interesantă 
expoziție de gravură, care a reținut atenția atît publicului cit și 
presei în primul rind prin tematica ei de o stringenta actuali
tate. Multe peisaje de muncă aduc în prim plan profilul mun
citorului în cele mai diferite ipostaze : aplecat asupra mașinii 
și dominînd-o cu aceeași forță cu care domină, într-o altă gra
vură, un impunător peisaj industrial ; concentrat asupra plan
șetei, cu o cută adîncă brăzdîndu-i fruntea „în căutarea ideii 
noi", sau cu o figură abia zărită prin geamul locomotivei scru- 
tind distanțele. Pentru ca alături — înclinare dc ramură — por
tretul unei adolescente să-ți vorbească de poezie...

Autorul tuturor exponatelor : Frande Milos.
„Este un băiat tînăr, mai mult blond decît șaten, de o timidi

tate și modestie devenite la noi proverbiale". Caracterizarea 
aparține corespondentului local al ziarului „Mlada Fronta“. Tot 
de la el am aflat că FranCe, considerat unul dintre cei mai ta- 
lentați plasticieni ai Boemiei, a avut o expoziție personală și in 
R. F. a Germaniei, care s-a bucurat de succes.

...L-am întîlnit într-un atelier aflat undeva aproape în cen
trul Uzinelor „Skoda".

— Să-mi explic prin aceasta predilecția pentru peisajul indus
trial. pentru 
surprinderea u- 
nor momente de 
muncă nu rare
ori emoționan
te ? — deschid 
discuția.

Nu numai 
asta — 
răspunde 

prompt. Eu lu
crez în uzină, 
sînt salariatul 
uzinei și tot 

ceea ce preocupă colectivul nostru, intră și în preacupările mele 
firești. Undeva mi se pare că e și normal ca aceste preocupări 
și în primul rind ele să-și găsească reflectarea și în încercările 
mele artistice.

Frande este arhitect industrial. La început, pe foaia de hîrtie, 
din cîteva linii și umbre, iar apoi din lemn și ipsos crează mi
niatural, viitoarele locomotive electrice care vor ieși pe porțile 
uzinei.

— îmi ridică multe probleme munca de creare a unor noi 
profiluri de mașini. Frumosul trebuie îmbinat cu utilul la mo
dul cel mai propriu al cuvîntului. Acest tip de locomotivă care 
e finisat, va avea 20 metri lungime, 5 metri înălțime și o greu
tate de 120 tone. Locomotiva va rula cu o viteză de 120 km 
pe oră. Acestea sînt datele primare ca să spun așa, de la care 
s-a început proiectarea ei.

— Și timp pentru pictură mai aveți ?
— Cînd ajung la un punct, mort, las totul baltă, pun mîna pe 

daltă și gravez. Mă odihnește, mă relaxează. îmi dă idei. Și 
apoi, pentru cine dorește să facă ceva în viață, timpul de muncă 
nu se reduce numai la orele legal obligatorii...

Și France nu numai că vrea să facă ceva în viață, dar a și 
făcut.

.ț

„MAY DAY“ în Anglia 
este un prilej de a sărbă
tori cu cîntcc și flori în
ceputul primăverii, dar, nu 
mai puțin, un prilej pen
tru demonstranți de a-și 
afirma revendicările la un 
trai mai bun. la pace. Miș
carea revendicativă din An
glia se înscrie în șirul ma
rilor mișcări muncitorești 
engleze evocate întotdeau
na cu ocazia sărbătorii în
ceputului de mai. Tradi
ționalele mitinguri vor fi 
marcate anul acesta de 
nota proprie a prezentu
lui : cererile de a se pune 
capăt politicii de austeri
tate a guvernului laburist. 
Tineri și tinere vor ma
nifesta în rîndurile oame
nilor muncii în sprijinul 
revendicărilor sindicatelor. 
Sindicatele au folosit gre
vele generale sau parțiale 
și demonstrațiile de pro
test din ultimele luni ca 
arme de luptă împotriva 
măsurilor de austeritate 
ale guvernului și mai ales 
împotriva măsurii privind 
înghețarea salariilor, măsu
ră care lovește în nivelul 
de trai al maselor munci
toare.

Astfel, de pildă, timp 
de trei săptămîni muncito
rii de Ia uzina de alumi
niu din Birmingham s-au 
aflat în grevă în sprijinul

Ștafeta muncii

îndeplinească 
sarcini.

iar în alte 
cum își

economice a- 
colectiv a 
la concluzia

PETRU ISPAS

•ggMtJC-g;

Viareggio, Padova,

Mi

*
la sesiunea Adu-

El a afir-

La Casa de cultu
ră din Pernik, vechi 
centru minier al Bul
gariei, am vizionat 
un film documentar 
realizat de cineaști 
amatori. Subiectul : 
viața familiei Stoian, 
un miner in virstă. 
veteran printre frun
tași, care în subte
ran lucra cu încă trei 
fii ai săi. Ii vedeam 
la locul de munncă, 
în mina „Ivan Gar- 
vanov", 
secvențe, 
petrec timpul liber, 
cum trăiesc. Eroii 
filmului se aflau în 
sală. Urmează un 
moment emoționant: 
Stoian Vladimirov, 
care devenise pen
sionar, predă fiului 
său mai mic. Velin, 
șapca și lampa de

miner. 11 stringe pu
ternic alături de el 
și îi urează ani fe
riciți de muncă rod
nică, pentru binele 
lui și al patriei.

Adeseori, tinerii 
sînt chemați să 
muncească în între
prinderi noi, chiar 
în sectoare de pro
ducție abia create. 
Așa s-a întîmplat 
la Dimitro\fgrad. Ti
nerii 
zenți 
la ridicarea 
unități 
combinatul 
mitrovgrad. 
este însă cunoscut și 
azi ca un oraș al ti
neretului. Mulți din 
cei care au lucrat la 
fundații, pe schele, 
sau la montarea uti
lajelor și agregate-

au fost pre- 
cu entuziasm 

primei 
chimice — 

din Di- 
Orașul

lor, sînt acum 
miști cu experiență. 
Acum, în preajma 
lui 1 Mai, un colec
tiv format din spe
cialiști — mai ales 
tineri — lucrează la 
însușirea a 18 pro
duse noi, iar din cal-: 
cule 
celași 
ajuns 
că în combinat, prin 
aplicarea unor mă
suri tehnico-organi- 
zatorice, se poate 
spori productivitatea 
muncii cu 16 la sută 
și dubla, în același 
timp, volumul bene
ficiilor. Tinerii com
binatului sînt deciși 
să-și 
noile

C. LINTE
R. P. CHINEZA. — La șantierul naval Khiushin din Slianhai, un grup de tehnicieni discută 

un plan dc construcție

ww ev forțele 
DEMOCRATICE W GRECIA

Astăzi este ziua națională a Olandei. în fo
tografie : imagine din Amsterdam

Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, a adresat regelui 
Constantin al Greciei o telegramă 
în legătură cu primejdia care 
amenință viața patriotului grec 
Manolis Glezos și a altor acti
viști pe tărim social din Grecia. 
In telegramă se subliniază câ 
aceasta provoacă o profundă ne
liniște în rîndurile poporului bul
gar și se cere eliberarea lui Ma
nolis Glezos și a altor patrioți 
greci care se află în primejdie.

-K
lntr-o declarație făcută agenției 

Taniug, Beno Zupancici, secretar 
general al Conferinței federale a 
Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.), a spus că, analizînd 
ultimele evenimente din Grecia, 
Comitetului executiv al Conferin
ței federale a U.S.P.M.I. a 
constatat marea îngrijorare pe

care o manifestă cetățenii din 
Iugoslavia pentru evoluția aces
tor evenimente.
mat că este vorba de o lovi
tură grea dată poporului vecin 
prieten, care în istoria sa a tre
cut prin multe încercări.

■K
Comitetul Executiv al Federa

ției Stîngii Democrate și Socia
liste din Franța a publicat un co
municat în care cere examinarea 
de urgență de către Consiliul Eu
ropean și de către Piața comună, 
a situației din Grecia. Comitetul 
Executiv consideră imperios ne
cesară crearea unei comisii de 
anchetă internațională însărcinată 
să prezinte o informare asupra 
condițiilor în care își desfășoară 
activitatea noul regim militar 
instaurat în Grecia.

-k
în legătură cu lovitura de stat 

militară din Grecia, guvernele

Danemarcei, Suediei, Norvegiei și 
Finlandei au hotărît de comun 
acord să nu participe la reuniu
nea miniștrilor vest-europeni ai 
instrucțiunii publice, care urma 
să se țină la Atena între 9 și 11 
mai.

*
în Italia se extind protestele și 

demonstrațiile împotriva loviturii 
de stat de la Atena. Mari mani
festații au avut loc la Palermo, 
Bari, Livorno, 
Vicenza.

Participanții 
nării Consultative a Consiliului 
european de la Strasbourg, orga
nism parlamentar care grupează 
18 state occidentale, au condam
nat lovitura militară din Grecia 
și măsurile arbitrare la care a 
recurs noul guvern de la Atena«

revendicărilor lor cu pri
vire la majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Muncitorii din 
Oxford aparținînd concer
nului „Brilsh Motor Cor
poration“ s-au găsit opt 
săptămîni în grevă cerînd 
anularea concedierilor a 
50 000 de muncitori de la 
14 uzine lovite de politica

May

de austeritate. Din indu
stria britanică de automo
bile 100 000 dc muncitori, 
adică un sfert din forța de 
muncă angajată în această 
industrie, au declarat gre
ve totale sau parțiale în 
semn de protest față de 
„politica de austeritate“ a 
guvernului laburist.

Măsurile adoptate dc gu
vern în domeniul econo
mic au determinat redu
cerea producției în diferi-

te sectoare ale economici 
britanice și în mod impli
cit noi concedieri. La mij
locul lunii ianuarie 1967 
în Anglia erau 600 000 de 
șomeri, cel mai mare nu
măr înregistrat din aprilie 
1963 și pînă atunci. Prin
tre cei concediați se află 
foarte mulți tineri care au 
rămas fără slujbă sau care 
se îndreaptă spre alte țâri 
în speran(a dc a găsi de 
lucru. Tinerii carc-și văd 
viitorul plin de incertitu
dini iau parte activă la 
mișcările de masă îndrep
tate împotriva măsurilor c- 
conomice nepopulare ale 
echipei guvernamentale.

Decepționați și profP1 1 
nemulțumiți de înghețarea 
salariilor, de concedieri și 
de scăderea sensibilă a ni
velului de trai tinerii mun
citori englezi demonstrea
ză, alături de masele de 
oameni ai muncii vârst
nici, în favoarea unor mă
suri raționale care să le a- 
sigure dreptul la muncă și 
la o viață mai bună. Anul 
acesta „May Day" 
ca o manifestare a mun
citorimii britanice 
potriva faimoasei politici 
de austeritate" care în
seamnă, în fapt, „strfnge- 
rea curelei" aoar pentru 
cei ce muncesc.

apare

îm-

DOINA TOPOR

SOLIDARI
15 organizații itudaațesti dis

CU EROICUL

VIETNAM
începutul lui aprilie 1967 : comitetul de acțiu

ne al studenților din Statele Unite dădea publi
cității un comunicat în care se arăta că S.U.A. 
duc în Vietnam „un război de agresiune, un 
război rasist, un război ucigător". Apelul chema 
tineretul american să întreprindă acțiuni de 
protest in cadrul cărora să se ceară retragerea 
imediată a trupelor S.U.A. din Vietnam. Zilele 
care au urmat au cunoscut la New York și San 
Francisco una dintre cele mai impresionante 
manifestații din ultimii ani îndreptate împo
triva agresiunii S.U.A. în Vietnam. La New 
York, 250 000 de oameni, printre care mii de 
studenți, s-au adunat in fața sediului O.N.U. și 
apoi au format cortegii care au defilat pe prin
cipalele artere ale orașului. „Imoralitatea pro
fundă a acestui război — au subliniat vorbitorii 
din cadrul marilor mitinguri de la New York și 
San Francisco — constă în faptul că nici un in
teres vital american nu e în joc și nici în pe
ricol. Noi pirjolim pămînt străin in loc să re
zolvăm conflictul pe cale pașnică... Principiile 
Cartei O.N.U., principiile păcii, universalității, 
ale egalității in drepturi a popoarelor și auto
determinării, sînt grav violate de Statele Unite“.

Din S.U.A. sosesc mereu vești despre refuzul 
tot mai frecvent manifestat al tineretului ame
rican și al studențimii de a se înrola pentru a 
ser,vi drept carne de tun intr-un război nedrept. 
Aceeași dezaprobare au manifestat-o de curînd

conducătorii a „ _______ _______ —,
S.U.A., de orientări politice diferiți, reuniți în
tr-o conferință la Washington ; ei au adoptat o 
rezoluție adusă la cunoștința cercurilor condu
cătoare ale țării în care cer abolirea actualului 
sistem de recrutare în forțele armate ale S.U. 
Gregory Calvert, secretarul național al „Aso
ciației studenților pentru o societate democrati
că" a declarat la această conferință că „actuala 
legislație asigură imperialismului american for
țele umane necesare politicii sale agresive". Un 
recent sondaj efectuat în rîndurile a peste 30 000 
studenți din 23 universități americane a eviden
țiat manifestarea unei vii opoziții față de înro
larea obligatorie în armată, din cauza războiu
lui dus în Vietnam.

Numeroși tineri americani ard ordinele de 
recrutare sau nu se prezintă la încorporare — 
cu toate pedepsele grele care prevăd ani grei 
de temniță — refuzînd să ucidă sau să se lase 
uciși în acest război încriminat de întreaga 
lume. Protestului lor li se alătură tineretul și 
studențimea de pe toate continentele : manifes
tațiile organizate de studenții din Roma sau 
Milano, din Stockholm sau Viena, din Paris sau 
Londra, din Caracas, Alger sau Melbourne, au 
toate același obiectiv — încetarea agresiunii 
S.U.A. din Vietnam. La începutul acestei pri
măveri, 70 de conducători ai organizațiilor de 
tineret și profesori din universitățile sud-viet- 
nameze au adresat o scrisoare conducătorilor 
organizațiilor de tineret din S.U.A. în care con
damnă și demască regimul militarist al gene
ralului Ky. „Milioane de sud-vietnamezi, se 
arată în scrisoare, doresc cu ardoare încetarea 
războiului, dar nu pot exprima deschis această 
dorință, fără să-și riște viața. Actualul guvern 
din Vietnamul de sud nu reprezintă poporul 
nostru ; el ne-a fost impus de Statele Unite și 
se află sub controlul militarilor. Noi vrem să 
avem un guvern propriu, necontrolat de mili
tari, pentru a putea rezolva problemele Vietna
mului de sud prin forțele noastre“.

VIORICA TANASESCU

Acolo unde nu e primăvară...
La Paris, la Geneva. la 

Bruxelles, un vechi „chan- 
son“ își păstrează mereu 
prospețimea : „Avril au Por- 
tugal“. Numai în Portugalia 
nu este niciodată aprilie, nu
mai în Portugalia nu este 
primăvară. Cîntecul a apă
rut pentru întîia oară la 
Coimbra. Un cîntcc studen
țesc, dar lipsit dc tinerețe. 
Un cîntec despre o (ară în 
care mortalitatea infantilă 
este cea mai ridicată din 
Europa, despre o țară în care 
consumul de calorii este cel 
mai scăzut din Europa, des
pre o țară în care tubercu
loza seceră anual 52 000 din 
100 000 dc bolnavi, despre o 
(ară în care mizeria este re
gină. Un cîntec despre Por
tugalia, o tară căreia nu i-au 
mai rămas decît dragostea 
și mînia.
„Coimbra, leagăn al Soarelui 
Și al tradițiilor...
Apusa Coimbra 
Cc-a văzut suferința 
Și lacrimile frumoasei Ines... 
Unde regine sînt 
Fetele îmbrăcate de sărbă

toare 
Si unde se-nvață cuvîntul ; 
Saudade",

s-a zămis-Proză. Cîntecul
lit într-un întîi de Mai, în- 
tru-una din zilele acelea de 
primăvară fără primăvară, 
cînd mînia studenților din 
Coimbra, din Porto, din Li
sabona a stîrnit o furtună 
arzătoare pe străzile nesigu
re, cutreierate de zbirii lui 
Salazar. Cîntecul chema la 
dragoste pentru cei care 
urăsc tirania, cîntecul amin
tea că „saudade“ — nostal
gia sfîșietoare a portughezi
lor, nu este numai tristețe, 
ci și scrîșnet.

In țara soarelui, fortăre
țele închisorii ucid lumina, 
la Caxias, la Penichc, la La
gos. Primăvara nu se con
fundă nici cu soarele, nici 
cu surîsul tinereții. Portuga
lia nu cunoaște dccît iarna, 
viscolele aspre ale iernii sa- 
lazariste.

„Avril au 
dea soarele, 
in satul din 
l-am auzit cîntat de tînărul 
învățător și de elevii Iul, în
tr-o perfectă limbă franceză. 
Un învățător desculț, în 
mijlocul unor elevi desculți.
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Portugal...“ Ar
in ziua aceea, 
Ribatejo, cînd

răspuns 
„Tocmai 

Vrem să 
că iubim

— Cîntecul se numește 
„Coimbra“ — i-am spus. 
„Avril au Portugal“ este un 
produs pentru uz turistic. 
De ce v-ați îndepărtat de 
sursele cîntccului ?

învățătorul mi-a 
- calm, măsurat : 

pentru uz turistic, 
amintim străinilor
primăvara și că nu vom în
gădui să ni se răpească soa
rele“.

— Sîntefi multi ?
— In ultimul an, numărul 

temnițelor a sporit. Acolo, 
unde se înmulțesc temnițe
le, sînt și luptători.

Lagos. Caxias, Pcniche, 
Tarrafal... Temnițe. Intre zi
durile negre se întîlnesc 
muncitori și artiști, savanți 
și scriitori, studenți și ță
rani. De 34 de ani, Salazar 
domnește cu pistolul. De 34 
de ani, 1 Mai — Ziua reîn
noirii naturii — aduce Por
tugaliei noi speranțe în vic
toria soarelui. Mînia cloco
tește în pieptul a milioane 
de oameni. Din ea va țîșni, 
cîndva, fintina de lumină a 
primăverii.

horia liman


