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SĂRBĂTOARE
A MUNCII

Sărbătoare intrată în tradiția oamenilor 
muncii din lumea întreagă, ziua de 1 Mai 
își poartă, de peste decenii, o adîncă sem
nificație.

Simbol al idealurilor de libertate și solida
ritate internațională, de pace și prietenie 
între popoare, sărbătorirea zilei de l Mai 
a fost strîns legată de manifestarea voinței 
clasei muncitoare de' pretutindeni de a lupta 
pentru drepturile sale legitime, pentru o 
viață mai bună. întâmpinarea acestei sărbă
tori era — și este și azi pentru proletariatul 
din țările capitaliste — prilej de exprimare 
a nemulțumirilor oamenilor muncii aflați 
sub imperiul exploatării, de formulare a re
vendicărilor lor. De această zi, de 1 Mai, 
se leagă idealurile de luptă pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă ale proletaria
tului, ea constituind totodată prilejul unei 
Îiutemice afirmări a solidarității muncitori- 
or de pretutindeni.

Clasa muncitoare din țara noastră, con
secventă de la începuturile sale principii
lor internaționaliste, s-a situat în permanen
ță pe poziția ofensivei ferme împotriva ex
ploatării. înfruntînd prigoana, represaliile 
claselor asupritoare, oamenii muncii din Ro
mânia conduși de Partidul Comunist Român 
și-au legat numele de loviturile date orîn- 
duirii capitaliste, pregătind terenul victo
riei definitive a socialismului.

După ce țara noastră a trecut pe alt fă
gaș al istoriei, cînd oamenii muncii au deve
nit stăpîni ai destinelor lor, sărbătorirea zi
lei de 1 Mai a căpătat noi semnificații. Ea 
a devenit o sărbătoare a muncii libere, a iz- 
bînzilor dobîndite de întregul popor în ope
ra de edificare a socialismului. O zi de a- 
firmare a solidarității cu toți oamenii do pe 
glob, angajați în lupta pentru libertate, 
pentru pace, pentru eliberarea de sub forțe
le potrivnice progresului.

Ca de fiecare dată, poporul nostru se 
prezintă la această sărbătoare cu importan
ta realizări în cele mai diferite sectoare de 
activitate — numeroase și însemnate bi- 
ruinți așezate la temelia societății socialis
te. în sintetica lor prezentare, rezultatele 
obținute în muncă jalonează eforturile crea
toare existente pe întreg cuprinsul țării, 
deschizînd o largă perspectivă asupra a- 
vîntului cu care poporul român pregătește 
cotele viitoare ale bunăstării sale. Pe Du
năre, la Porțile de Fier, marea cascadă de

energie a fost adusă de constructor mult 
mai aproape de linia potențială, unde aș
teaptă clipa dezlănțuirii. La Galați, șantie
rul Combinatului siderurgic este pe punctul 
de a se despărți, oferindu-1 industriei, de 
cel mai puternic izvor de fontă al țării — 
furnalul de 1 700 metri cubi. La Brașov, pe 
planșeta proiectanților s-a definitivat în 
avans, conturul viitorului tractor de 40 de 
cai putere. Confirmînd tradiția, angajamen
tele în întrecerea socialistă se transformă în 
realitate cu mult înainte ca timpul să ajun
gă la limita fixată. Acum, ca totdeauna, a- 
ceste succese se constituie într-o imagine 
densă, atotcuprinzătoare, a hărniciei, a pri
ceperii, a perseverenței.

Ziua de 1 Mai din acest an are pentru 
poporul nostru semnificații deosebite. Săr
bătorirea ei are loc la scurt timp după lu
crările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care a luat în 
dezbatere și a soluționat probleme de cea 
mai mare importanță pentru mersul înainte 
al societății românești.

„Aceste hotărîri — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului, în cu- 
vîntarea rostită la adunarea activului de 
partid din Capitală — demonstrează încă o 
dată principialitatea și consecvența cu care 
Comitetul Central al partidului înfăptuiește 
neabătut linia politică și directivele trasate 
de Congresul al IX-lea pentru perfecționa
rea conducerii activității economico-sociale, 
dezvoltarea continuă a democrației de par
tid și a democrației socialiste în țara noas
tră".

Luînd în discuție măsurile privind îm
bunătățirea profilului, organizării și conți
nutului învățămîntului de toate gradele, 
Plenara a adoptat soluții în concordanță cu 
cerințele actuale și de perspectivă de dez
voltare a societății noastre socialiste. Hotă- 
rîrile luate în acest domeniu — între care 
de o deosebită importanță este prelungirea 
duratei învățămîntului de cultură generală 
obligatoriu de la 8 la minimum 10 ani — 
sînt menite să permită perfecționarea și 
modernizarea învățămîntului de toate gra
dele, să aducă țara noastră în rîndul state
lor celor mai înaintate în acest domeniu.

Plenara a analizat felul în care prind via
ță sarcinile trasate de Congresul al IX-lea

(Continuare în pag. a V-a)

UMANE
DEMOSTENE BOTEZ

Sigur că natura este o bo
gată materie primă, pentru tot 
ce este necesar omului ca să 
trăiască. Ea însă nu e generoa
să și, în starea ei inițială, este 
foarte indiferentă. Nu dă ni
mic din mărinimie. Bunurile 
ei neprețuite se smulg prin 
muncă. Dacă omul ar fi lăsa
t-o în voia ei și nu ș-ar fi a- 
mestecat el, cu muncă și apoi 
cu uneltele sale, globul, chiar 
în regiunile cele mai fertile ar 
fi acoperit cu buruieni, multe 
din ele, otrăvitoare ; minele ar 
fi ascuns și-acum avuțiile din 
străfunduri, petrolul ar fi ză
cut pentru totdeauna în uria
șele lui rezervoare subpămîn- 
tene, singurul adăpost de la 
sine al omului ar fi fost doar 
peștera. Starea de sălbăticie a 
omului s-ar fi perpetuat alte 
miliarde de ani, fără mari 
schimbări. Natura nealterată : 
pămînt, aer, ape, vegetație, 
reprezintă doar o virtualitate.

Fără munca omului, ea l-ar 
fi copleșit, asfixiat și prins ca 
într-o plasă, în lianele nedes
curcate ale unei jungle genera
le. Munca, la începuturile o- 
mului. n-a fost diferențiată de 
însuși actul existenței sale. A 
trăi, însemna neapărat a mun
ci. Noțiunile acestea se supra
puneau, necesar determinate 
una de cealaltă. Nici cînd 
omul trăia în peșteri și din vî- 
nat, nu putea trăi fără mun
că. Depistarea vînatului, o- 
morîrea lui, și toate muncile 
intermediare pentru a ajunge 
să-i folosească blana pentru 
îmbrăcăminte, carnea pentru 
mîncare, cereau muncă.

Munca a fost de la început 
și este și astăzi condiția veșni
că, naturală a vieții oameni
lor. Ea a avut un rol hotărî-

tor în procesul de formare a 
omului.

Munca este astfel condiția 
posibilităților de trai ale cr
inului și baza existenței so
cietății. Fără muncă, perpe
tuarea și rezistența în timp a 
omului este cu neputință de 
închipuit. Munca i-a fost ast
fel, de la început și pînă astăzi, 
în diverse forme și condiții, o 
necesitate vitală.

Este oare de conceput mă
car un aspect din realitatea 
extraordinară a vieții contem
porane, fără muncă ? Fără ea, 
fără muncă, omul nu și-ar fi 
putut supraviețui, și ar fi pie
rit. Odată cu creșterea necesi
tăților, cererilor și aptitudini
lor omului, munca a devenit 
și mai complexă și mai impe
rativ necesară ca o condiție a 
vieții în stadiile succesive 
pînă la civilizația de astăzi, 
care, și ea, se întrevede în 
lumina anului 2 000 doar ca 
un modest început.

Specific esenței muncii este 
urmărirea prin ea, a unui scop 
dinainte propus. Omul repre
zintă, prin forța lui fizică, un 
izvor de energie. E o centra
lă energetică în miniatură. 
Munca e un act conștient, de
liberat, de folosire a acestei e- 
nergii prin cheltuirea ei, prin 
punerea ei în mișcare, într-un 
anume scop determinat la rîn
dul său de o anumită necesi
tate a omului respectiv : cu 
timpul, scopurile s-au înmul
țit, s-au complicat, au cerut 
eforturi tot mai mari, au de
venit colective. S-a născut ne
voia de unelte — multiplica
re a forței umane, adică de 
mașini tot mai complicate.

(Continuare în pag. a V-a)

ADEZIUNE UNANIMA FAȚĂ DE
ROTARÎRILE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
în contextul măsurilor adop

tate de partid, menite să întă
rească rolul partidului în întrea
ga viață socială a patriei noastre, 
se înscriu și lucrările Plenarei Co-

social din țara noastră, dau pre
țioase indicații pentru activitatea 
practică, sădesc convingerea și 
încrederea în forțele și capacita
tea comuniștilor de a rezolva 
problemele indiferent de gradul

A FI COMUNIST
mitetului Central al P.C.R. din 
22—25 aprilie. Recentele docu
mente de partid se înscriu tot
odată ca o importantă verigă în 
lanțul măsurilor luate de partid 
în vederea realizării hotărîrilor 
adoptate de Congresul al IX-lea.

Rod al înțelepciunii colective, 
hotărîrile elaborate ridică nbi 
probleme teoretice, pun în va
loare noi factori ai progresului

lor de dificultate. Lucrările Ple
narei subliniază capacitatea par
tidului de a rezolva problemele 
cele mai complexe ale dezvoltării 
societății noastre, se lea
gă strîns de activitatea 
de întărire a rîndurilor «ale,

GHEORGHE IONESCU 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al Sectorului 1, Municipiul 

București
(Continuare tn pag. a IV-a)

PAGINĂ DE 
ÎNĂLȚĂTOR 
UMANISM

O pagină memorabilă de uma
nism, moment generator de oi- 
brantă glndire revoluționară — 
așa crea că vor rămîne în istoria 
poporului nostru lucrările recen
tei Plenare a C.C. al P.C.R. Dez
baterile din acest suprem for al 
cugetului românesc, au cuprins 
prin esenfa adevărurilor exprima
te cu franchețe, dezvăluirea fi 
condamnarea unor practici repro
babile fi a celor care le-au prac-

II,IE TANASACHE

(Continuare In pag. a IV-a)

Trăiesc fi muncesc printre 
salariații Uzinei de tractoare 
de mulți ani, petrecîndu-mi 
alături de ei cea mai frumoasa

parte, săptămâna trecută, tn 
timpul lucrărilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. cind miile de sala- 
riați ai uzinei noastre urmă

ÎNDEMN SPRE NOI SUCCESE ÎN EDIFICAREA 
SOCIALISTĂ A PATRIEI

perioadă din viata mea. Pot 
spune de aceea, că ti cunosc 
bine, ne cunoaștem, reciproc 
pînă tn adincul sufletului, fi
ind părtași tn comun la toate 
bucuriile, greutățile muncii și 
ale vieții. M-am convins tncă 
odată de această solidaritate, 
de unttatea tn simțire si gtn- 
dire a colectivului din care fac

reau cu cel mai viu interes, 
cu cea mai deplină satisfacție, 
desfășurarea instoricelor dez
bateri. Citeam pe chipurile lor

ROTH HANS 
muncitor 

la secția axe-pinioane 
a Uzinei de tractoare-Brașov 
(Continuare tn pag. a IV-a)

GABRIELA MELINESCU

ODĂ 
ÎN MA I
Patrie, destin al meu, 
al nostru și al tuturor, 
cristal prin care intră simțurile mele, 
ca razele prin porii unui nor.

Cuvintele mele te laudă, 
cuvinte cu formă de inimi, 
de flori și de rîu 
imaginînd sufletul 
asemeni unei steme 

înfiorată de spicele de grîu.

Se înmulțesc „brațele puternice de metal, care slujesc cu hărnicie poarta maritimă a țării 
Constanța. Foto : ELENA FUNDULE A



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

Calitatea reporterului, esențiala sa vocație, e de a fi pre
zent, oriunde și oricînd, acolo unde faptele, în geneza lor, 
prezintă un interes general. Dîndu-ne întilnire în mai multe 
puncte aie țării, Ia Constanța și Satu Mare, la Porțile de Fier 
și pe dealul Țiglinei, la Combinatul siderurgic, Ia Colibași, și 
marea insulă a Brăilei primul gînd al reporterului solicitat în 
același timp în locuri diferite ale geografiei noastre econo
mice c de a împlini obiectivul său propus printr-o mare mo
bilitate. Evident, luînd temperatura de azi, în miezul incan
descent al făuririi zilei de mîine, realizarea acestei operative 
deplasări reportericești necesită și un mijloc adecvat simbol 
al vitezei, al ritmului modern — avionul. O incursiune aeria
nă, intr-un reportaj cu sugestii de largi perspective, nu poate 
să debuteze decît dintr-o modernă bază de lansare, ea însăși 
in plin proces de edificare, la fel ca și multe obiective care 
au constituit ținta escalelor din miezul zilei, aeroportul inter
național Otopeni.

Plecarea în această deplasare de documentare este doar 
simbolică, anticipativă cu puțin în timp. De aceea...

La 16 km de București, la o distanță de 10 minute par
cursă cu mașina, reporterul cu documentarea la zi își poate 
imagina cum v-a arăta peste un an viitorul aeroport interna
țional. în fața pistei lungi de 3 500 m și late de 45 m pe care 
pot ateriza și decola 36 de avioane pe oră se va înălța gara 
aeriană compusă din trei corpuri legate între ele.

Sticlă și beton, iată materialul de construcție al noii gări 
de călători în care vor putea fi deserviți în mod exemplar 550 
de călători pe eră. Accesul în aerogară se face pe o șosea 
suspendată la nivelul etajului I. Confortului din interior i se 
Alătură serviciile ultramoderne — instalațiile electroacustice 
pentru informarea călătorilor, televiziunea cu circuit închis, 
telexul, interfonul, telespicherul sau poșta pneumatică. Ser
vicii de mare utilitate într-o aerogară modernă. In cazul cînd

se depășesc posibilitățile de primire a călătorilor, pereții se 
glisează și aerogara își dublează capacitatea.

Kadiofarurile, radiogoniometrele și radiolocatoarele, ală
turi de iluminarea interioară a pragului de aterizare prin im
plantarea în pistă a farurilor vor ajuta piloții să decoleze și 
să aterizeze pe orice vreme. în plus, modernizarea pistei per
mite o suprasarcină de 45 de tone pe roată izolată ceea ce în
seamnă că și avioanele viitorului vor putea decola și ateriza 
pe acest aeroport. Rezervorul de combustibil cu o capacitate 
de 12.000 tone va permite alimentarea avioanelor străine în 
tranzit care vor scurta astfel calea cu cel puțin 300 km. Lu
crările sînt în toi.

...Reporterii vă invită să le urmăriți escalele făcute la 
ora 12, în miezul acestei zile, in incursiunea lor în miezul in
candescent al zilei de mîine a cărei plămadă reclamă eforturi 
fizice și intelectuale.

ESCALA

Orașul de
I

la Dunăre
Sfîrșit de aprilie la Galați. De 

la înălțime, orașul apare în dublă 
identitate: Un tîrg vechi, tradi
țional, cu acoperișurile caselor 
umbrite de coroane stufoase de 
castani și un altul nou, din pia
tră și sticlă, pe care dacă îl ur
mărești cu privirile ajungi după 
ce parcurgi cele două Țigline în 
Îieisajul industrial al combinatu- 
ui metalurgic, care pare un de

cor dintr-un film de ficțiune 
științifică. E ciudat, dar acum, 
cînd soarele este la amiază și um
brele aproape nu există, ai im
presia că toată această construc
ție complicată este o navă care 
plutește, Poate pentru că aerul 
cald ce se ridică în straturi vizi
bile născocește o iluzie optică, 
poate pentru că projilul arhitec
tural al combinatului are ceva 
din îndrăzneala sburătorilor.

De la dimensiuni de machetă, 
cu cît cobori, combinatul apare 
în adevăratele sale proporții căci 
aici, greutatea betonului turnat 
și a utilajelor montate depășește 
de cîteva ori volumele marilor 
piramide ale faraonilor. Reporte
rii au scris pînă acum despre 
munca celor care au durat această 
minune industrială a secolului 
XX, constructorii. Rolul lor la 
Galați devine însă tot mai redus. 
Mulți din ei se pregătesc de ple
care și e în această despărțire de 
opera pe care au clădit-o o nos
talgie robustă. Nostalgie, pentru 
că a pleca înseamnă întotdeauna 
a lipsi, puțin, robustețe deoarece 
combinatul rămîne mărturie a 
strădaniei lor.

Să recapitulăm cronica dărilor 
în folosință : 1966, septembrie — 
a intrat în funcție laminorul de 
tablă groasă, lanț neîntrerupt ce 
măsoară un kilometru de utilaje 
automatizate, laminorul care în1 
aprilie al acestui an a dat peste 
plan aproape 7 000 tone produc
ție.

1967, vara : sar primele jerbe 
din oalele cu metal încins ale oțe- 
lăriei mixte, 1968, martie: pro
duce o fabrică de oxigen, cea 
mai mare din țară, care „împa
chetează** în fiecare oră 11000 
m* de gaz vital.

1968 aprilie: fabrica de aglo
merare începe să trimită pe ben
zile rulante 4 700 tone minereu 
inobilat.

„Anul 1988 — anul marilor 
puneri în funcțiune** iată ce poți 
auzi la fiecase pas In combinat. 
Căci la sfîrșitul lui aprilie s-a a- 
prins focul gigantului side
rurgici românești și europene, 
furnalul de 1700 m3 și tot în 
acest an vor începe să lucreze 
laminorul „Slebing*, oțelăria, ter
mocentrala cu putere de 150 me
gawați (va pomi cu 60 mega
wați), se va turna fundația ce
lui de al doilea furnal de 1 700 
mx.

Va sosi, așadar, ora cînd, după 
cum vorbea unul din delegații 
Galațiului la Congresul al IX-lea 
al Partidului, vechiului curs al 
fluviului cu apă dulce al Dună
rii albastre i se va alătura noul 
fluviu de fontă și oțel al cetății 
de foc.

In cadrul măsurilor creatoare 
menite a duce la continuarea în 
ritm tot mai viu a industrializării 
socialiste a țării adoptate de Con-

ESCALA A

Desene prin parbriz
Aici miracolul împlinirilor se 

exprimă prin culoare. In decorul 
unor dealuri verzi din apropierea 
Colibașilor uzina românească de 
autoturisme este o cetate meta
lică, o frumoasă cetate metalică 
la care culoarea nu sugerează 
imagini de poveste, ci ale forței 
tehnice moderne. Un albastru- 
cenușiu ne face să ne gîndim la 
oțel — oțelul de la Galați pe care 

greșul al IX-lea al Partidului — 
laolaltă cu toate celelalte mari 
obiective ale cincinalului, Galațiul 
raportează azi noi succese în în
deplinirea sarcinilor ce-i revin în 
acest an, socotit aici atît de sim
plu dar atît de semnificativ „anul 
marilor dări în folosință". Să re
venim insă la soarele de la a- 
miaza acelei zile de sfîrșit al lui 
aprilie care a văzut pentru pri
ma oară FUM deasupra combi
natului. După o mie de zile 
de muncă tenace, care au însem
nat 1100 000 m3 pămînt dislo
cat, 4 800 piloți plantați pentru 
consolidarea celor 73,5 ha pe 
care se întinde furnalul, 7 000 
tone armături metalice, 315000 
m3 cofraje, 120 000 m3 betoane, 
4 500 tone utilaje tehnologice, va 
sosi ora H. La orele simbolice 
ale prinzului, ing. Ion Vasilescu 
și ing. Ion Dinu, au dat coman
da : foc. O apăsare de buton la 
pupitrul de comandă care nu știu 
de ce ne amintește din nou de un 
decor cinematografic de ficțiune 
științifică și stratul de lemne de 
la baza celor 1 700 m3 de mi
nereu și cocs s-a aprins, arun- 
cirtd ve coșuri fum negru. La 
„statul major** al acestei ade
vărate bătălii mai erau șeful de 
schimb Ion Vasile, maistrul Ion 
Filip, cauperiștii Costică Țigănuș, 
Victor Zaharia, Vasile Istrate toți 
veterani ai Reșiței sau ai Hune
doarei, poposiți pe meleaguri 
moldovenești. S-a aprins așadar 
focul care timp de 8 ani, pînă 
cînd va fi necesară o scurtă stin
gere pentru revizie, va arde fără 
oprire, ziua și noaptea. Căci aici, 
în secțiile cu foc ale combinatu
lui, focul este veșnic, ca și cel al 
soarelui aflat acum, la amiază, 
în maxima lui putere calorică. 
In fiecare an, o transfuzie 
tonică de peste 1 milion tone 
fontă va pulsa în venele robuste 
ale industriei românești.

Noaptea târziu, la orele 2,40 — 
va consemna jurnalul de bord al 
furnalului, a erupt prima șarjă. 
Inginerul Vasilescu, care nu se 
mișcase de pe platformă de la 
orele 5 dimineața, privea emo
ționat șuvoiul incandescent ce 
umplea oala de turnare. Pentru 
cîteva momente, tot personalul 
furnalului s-a adunat lingă jghia- 
bul în care clocotea metalul în
cins.

— Bună fontă, caldă... remarca 
tânărul temwtehnician Domițian 
Mesaroș venit de la Călan și ca*e 
a asistat la patru porniri de fur
nal. Trebuie să iau o bucată 
de fontă răcită, vreau să i-o arăt 
maistrului Pili Nicolaie din Că
lan care m-a învățat meserie.

Incandescentă fonta curge în 
jghiaburi, aruneînd stropi mari, 
care căzând pe podele încreme
nesc in geometrii stranii. Cel de 
față le răcesc repede cu apă și le 
păstrează ca amintiri de preț. 
Șarja e gata. Se toarnă de acum 
lingotiere — din prima fontă a 
Galațiului, care vor pomi pe a- 
dresa Comitetului Central al 
Partidului, în chip de simbolic 
raport al muncii siderurgiștilor 
gălățeni.

f

l-am văzut fierbînd mai înainte, 
oțelul din care vor fi concepute 
organele de forță ale viitoarei 
mașini; un roșu aprins, culoarea 
temperaturilor, a arderilor incan
descente ; un argintiu străluci
tor prevestește acuratețea sub 
semnul căreia se vor desfășura fa
zele tehnologice de-a lungul ben
zilor de asamblare.

Acestea deocamdată. Vor apare 

a constructorilor și mon- 
Betoniști și mozaicari mai 
încă postamente dar lă- 
string deja piulijele ar-

alte culori sugerînd liniște, sau 
acea ambianță plăcută omului 
pentru a se simți „ca la el acasă*1. 
Acum imensa hală monobloc 
lungă de aproape o jumătate de 
kilometru este un cimp de bă
taie în care se întrec două ar
mate : 
torilor. 
toarnă 
cătușii
măturilor liniilor conveiere. Este 
faza apropiată montajului gene
ral și utilajele sosite din Franța 
— se știe că autoturismul ro
mânesc urmează un valoros mo
del produs de bine cunoscuta 
firmă „Renault** — sînt descăr
cate de pe platformele lungi de 
cale ferată și transportate în hală. 
De altfel la întrebarea noastră: 
ce preocupare aveți în jurul ore
lor douăsprezece (n.a. în ziua 
vizitei), directorul tehnic al uzi
nei ne-a răspuns: „Am avut o 
discuție despre stadiul aprovizio
nării cu utilaje pentru monta
jul general. Acest stadiu cores
punde ritmului de construcție**. 
Despre stadiul general al lucră
rilor, interlocutorul ne-a relatat 
în continuare: „Ele sînt astfel 
înaintate incit vor asigura înde
plinirea sarcinii de producție pe 
care uzina o are pe anul acesta: 
realizarea pînă la sfîrșitul anului 

Cîntecul de ape

macaragiului au făcut ca 
torul gospodăria de armă-

al constelației de mîine

a primelor 3000 de autoturisme.
In luna ianuarie uzina va in

tra Intr-un ritm d» producți» 
7—800 mașini pe lună adică ne 
vom îndrepta repede spre acel 
ritm de producfie eore n» oa 
permite si producem anual 40.000 
de autoturisme. Adică așa după 
cum este proiectat, aici, la circa 
8 minute «n autoturism na pă
răsi montajul. Gradul de automa
tizare judecat la nivelul produo- 
fiei respective va asigura o pro
ductivitate de circa 10 autotu
risme pe an pe cap de salariat. 
Este o cifră buni dacă ne gin- 
dim ci pe pion mondial această 
productivitate te situează Intre 
8 și 14 autoturism». In prelucră
rii» mecanic», de pildă, automa
tizarea va însemna mașini car» 
vor lucra In viciul automat blo
cul motor, chndasa, carcasa cu
tiei d» viteză. Paralel eu lucrării» 
de construcție și montaj se des
fășoară acum și munca de pre
gătire a cadrelor. O part» din 
personalul uzinei est» școlarizat 
la uzina cu profil asemănător In 
țară; muncitorii cu înaltă cali
ficare vor pleca la specializare 
In Franța'.

Să adăugăm la toate acestea 

aspectele cotidiene de pe șan
tierul uzinei. Se sapă fundații și 
se toarnă beton la porțiunea re
zervată mecanicului șef, scule- 
riei etc. Frați mai mari ai au
toturismului românesc, mașini 
„Carpați** și „Bucegt* sînt în 
du-te-vino, ocrotind parcă noua 
naștere, netezind drumul. La cen
trala termoelectrică lucrează spe
cialiști montori. Cazanele de 
zece tone abur apă fabricate la 
Uzina bucureșteană „Vulcan** vor 
menține sub presiune toate in
stalațiile termice ale uriașei hale 
de fabricație și montaj. întrecerea 

din aceste zile (acest cuvânt este 
palid: nu sugerează febrilitatea 
și valoarea emoțională a activi
tății pe șantierul uzinei) anunță 
viitoarea și maiestuoasa premieră. 
Un autoturism suplu, elegant, 
practic, o mașină dotată cu un 
motor puternic cu ajutorul că
ruia va atinge viteza de peste 
130 kilometri la oră, cu un con
sum de 7 litri de benzină pe suta 
de km. Un parbriz panoramic, 
un tablou de bord bine armo
nizat, un post de comandă cu 
aspect sportiv și comod.

...De la uzină se coboară în
tr-o serpentină largă: un drum 
uzinal cum scria pe un panou 
fixat acolo unde ea se ramifică 
din șosea. Un drum pe care zil
nic, la ora schimbului, îl parcurg 
constructorii, montorii și vii- 
torii realizatori ai autoturismului 
românesc. Pare ceva obișnuit tn 
această mișcare a oamenilor, dar 
dincolo de acest aspect 
expresia unei reguli de 
încărcată de sensuri noi. 
nil aceștia, cei mai mulți 
meni de prin satele locului, de
prind acum să facă altceva — o 
elegantă limuzină care va duce 
pe șosele faima priceperii și hăr
niciei lor.

găsești 
muncă 
Oame-
— oa-

ESCALA A III-A

Anticipînd pe o planșeta
Deasupra Oltului avionul brăz

dează timp de un minut cerul 
Slatinei, orașul aluminiului ro
mânesc. Situat pe malul Oltului, 
într-o regiune deluroasă, străjuită 
de dealul Grădiștea, Slatina de 
astăzi, văzută de la înălțime ne 
oferă parțial panorama vechilor 
orășele de provincie în care mina

FEREASTRĂ

Desene de 
MIHU VULCANESCU 

proiectantului și a edilului se 
vedea foarte rar iar străzile îngus
te și casele cu 2—4 etaje alcătu
iau universul urban. Imaginea 
este îmbogățită, adusă la zi de 
Uzina de aluminiu care contras
tează cu restul orașului vechi. Re
centa hotărîre de reorganizare 
administrativă a teritoriului țării, 

hotărîre care reflectă politica 
partidului nostru de dezvoltare 
complexă și armonioasă a tutu
ror județelor patriei noastre va 
asigura și județului Olt cadrul 
administrativ-geografic necesar 
efervescenței creatoare, chibzui
tei corelări a dezvoltării indus
triale cu cea edilitară, context 
optim înfloririi personalității fie
căruia dintre locuitorii săi.

Mergînd pe linia dezvoltării și 
sistematizării orașelor, I.S.C.A.S. 
— București a realizat patru pro
iecte pentru sistematizarea orașu
lui. Să ne închipuim că vom 
călători cu avionul deasupra Sla
tinei anului 1975. Din depărtare 
vom fi orbiți de oglinda apei 
cumulată într-un lac întins pe o 
suprafață de peste 500 ha. Spre 
partea de nord a orașului, acolo 
unde în 1968 se afla doar Uzina 
de aluminiu, vom zări două con
strucții distincte din sticlă și be
ton. Ele reprezintă o nouă uzină 
de aluminiu și un complex al 
industriei ușoare. Dealul Gră
diștea, altădată golaș va găzdui 
un modern hotel care prin înăl
țimea și poziția pe care o va 
ocupa va străjui întregul oraș. 
Așezate pe coline, fără a se re
curge la vechile nivelări, ale as
perităților terenului, blocuri cu 
4—10 etaje avi nd un aspect deo
sebit de semenele lor din cartie
rele noi de astăzi vor păstra tra
diția arhitectonică locală la fel 
ca și casa de cultură a cărei 
construcție va începe anul acesta. 
Orașul nou cum îl vom numi se 
va înălța pe platformele încon
jurătoare vechii așezări învă- 
luind-o totodată. Im contactul 
dintre orașul nou și orașul vechi 
se înalță un centru administrativ- 
cultural și instituțiile de învăță
mânt. In toată construcția orașu
lui ne dăm seama că s-a urmărit 
punerea în valoare a reliefului 
existent, larg amfiteatru alcătuit 
de colinele înconjurătoare, stră
juit în sud de dealul Grădiștea și 
de apele tumultoase ale Oltului.

Pe malul lacului de acumulare 
vor fi amenajate baze sportive 
nautice iar bărcile de agrement 
vor încreți luciul apei. Un ștrand 
înconjurat de sălcii pletoase 
sta la dispoziția celor 50.000 
locuitori, cîți va avea orașul 
nulul 1975.

Străzile, altădată înguste, se vor 
lărgi iar o arteră va înconjura 
noul oraș peste două viaducte de 
o rară frumusețe. O altă șosea, 
de data aceasta turistică, va în
conjura orașul prin partea de 
nord și va întîlni șoseaua națio-

va
de
a-

nală. Pasajele denivelate 
precum și construcțiile moderne 
vor face din Slatina un adevărat 
oraș al viitorului, un oraș în care 
noul își dă mina în mod armonios

Lăsind în urma municipiul 
Tr. Severin și urmele vechiului 
pod durat de Apolodor din Da
masc, mașina înaintează pe șo
seaua supraaglomerată spre gi
gantul de la Dunăre. încorsetată 
în dantelele de fier ale bataidou- 
rilor, Dunărea a fost nevoită să-și 
reverse apele printr-o albie poate 
neîndestulătoare fiind cucerită 
pas cu pas de către constructori. 
Șantierul e dominat pe verticală 
de săgețile macaralelor. Cocoțați 
în cabina macaralelor, la o înăl
țime ce variază între 80 și 100 
metri, omul de la „înălțime“ cum 
mai este numit, ajutat de fanioa
nele semnalizatorului își descarcă 
bena de beton sau transportă di
verse materiale acolo unde con
structorii le duc lipsa. Prima lor 
responsabilitate este respectarea 
graficului de ridicare a materia
lelor care altfel ar perturba în
treaga activitate a șantierului. 
Minat de dorința de a-i cunoaște 
pe cîțiva din ei am urcat nu 
mai puțin de cîteva sute de trepte. 
Mă aflu pe macaraua 104 —• 
K.B.G.S. la locul de muncă al 
utecistului fruntaș — Bordeianu 
Filip — ajutor de macaragiu re
cuperator. Sub noi, șantierul își 
desfășoară activitatea nestînjenit. 
Flamele uneori scurte alteori 
lungi ale sudurilor electrice se 
alătură pocnetului pikamerelor, 
zgomotului produs de puterni
cele basculante de 25 de tone 
sau sirenelor vapoarelor și tot
odată murmurului necontenit al 
Dunării care parcă-și dă seama că 
va fi învinsă. Sub rafalele de 
vînt, iînărul de pe meleagurile 
Moldovei pare că nu se intimi
dează. Printre pauze ne spune 
că s-a angajat pe șantier la 7 au
gust 1067, imediat după ce a 
terminat școala de macaragii. De 
ce a îmbrățișat această meserie ?

— Pentru că mi s-a părut 
foarte frumoasă și poate pentru 
că, într-un fel e o meserie a 
cutezanței.

Terminmd școala numai cu 
note de 10, Bordeianu Filip se 
gîndește de pe acum să-și con
tinue studiile și poate, peste cîțiva 
ani, cînd voi vizita un nou șan
tier al țării să fiu condus de 
inginerul Bordeianu. Alături de 
el, în cabină se mai aflau doi

ESCALA A V-A

Logodna industriei 
cu estetica

Lăsînd în urmă frumosul oraș 
de pe Someș, Satu Mare, aflat 
într-o dezvoltare dinamică cu o 
arhitectură combinată — în cen
tru, vechiul oraș, cu străzile pa
vate cu piatră gălbuie și renumi
tul Corso, la periferie noile con
strucții — blocuri cu 4-6 etaje, ne 
îndreptăm spre Poiana Codrului 
acolo unde se află renumita fa
brică de sticlă ce-i poatră nu
mele. Înconjurată altădată de pă
durea de unde-și procura materia
lul lemnos, fabrica de astăzi se 
modernizează ajungînd să aco
pere peste 80 la sută din ne
voile țării. Paharele, toate cor
purile de iluminat alături de ce
lelalte sortimente — în total 180 

cu vechiul. Lăsăm In urmă rtră- 
lucirile lacului și ale obiectivelor 
industriale, blocurile noi fi fru
mosul deal Grădiștea. Deocamda
tă, Slatina anului 1975 a prin» 
contururi de machetă.

ESCALA A

tovarăși — macaragiul Neaga 
Toma venit cu familia din Bucu
rești după ce și-a înscris numele 
pe lista constructorilor șantiere
lor Expoziția națională, Termo
centrala București-sud și altele 
și locțiitorul secretarului U.Ț.C., 
macaragiul Carpa Ion. Deși mai 
avea două zile de concediu, Car
pa Ion venise să-și controleze 
macaraua, să-i șteargă urmele de 
praf invizibile pentru noi, să-i 
asculte reacțiile la comenzi. EJte 
unul din primii constructori ai 
barajului, venit pe șantier din 
24 august 1964 tocmai de pe 
celălalt șantier energetic al țării 
— barajul de pe Argeș unde a 
lucrat la galeria de fugă. La cei 
29 de ani pe care-i are poate 
să ne spună foarte multe lucruri 
interesante pe care le-a trăit pe 
șantierele patriei. Dar stegulețele 
de jos prind să se agite. Macaraua 
se întoarce.

Lăsînd în urmă corpul baraju
lui și ecluza ne îndreptăm spre 
gospodăria de armături, acolo 
unde macaraua Bocșa 45 își înalță 
silueta zveltă deasupra profilelor 
metalice. Condusă cu indemî- 
nare de către maracagiul Stanca 
Ionel macaraua poartă subansam- 
ble metalice care vor fi preluate 
și montate în întreg barajul. De
servind gospodăria de armături, 
macaraua Bocșa 45 alimentează 
cu metal liniile tehnologice, ștan- 
țele, mașinile de îndoit etc, fiind 
un ajutor prețios constructorilor. 
Putere.a macaralei plus îndemî- 
narea __ __
în sectorul gospodăria de armă
turi să nu se ducă lipsa materiei 
prime niciodată. Lăsăm în urmă 
șantierul cu cele 12 macarale pu
ternice care par să sprijine cerul. 
Zgomotul începe să se micșoreze 
din ce în ce pînă cînd devine im
perceptibil. Oamenii pe care vi 
i-am prezentat sînt cîțiva din 
uteciștii organizației „Macaragiii** 
una din cele mai bune și mai 
puternice organizații de pe șan
tiere. Rezultatele muncii și price
perii lor împletite cu cele ale 
constructorilor durează aici, la 
Porțile de Fier, o uriașă uzină de 
lumină. Constelația patriei va fi 
îmbogățită, nu peste mult timp, 
prin eforturile lor cu încă un mi
lion de KW oră de energie elec
trică.

— au dus faima fabricii pe me
leagurile întregii țări. La ora cînd 
ne aflam în incinta fabricii munca 
schimbului de zi era în toi. 
în secția sticlă-suflat trei ti
neri ne-au atras atenția. Cei trei, 
Petric Ștefan, Bran Maria, și Pop 
Vasile au numai 20 de ani dar 
meseria, intrată în singe, i-a con
sacrat printre cei mai huni 
sticlari. Din țevile lor de suflat 
ies zilnic mit de pahare care, tir- 
mînd apoi cursul liniei tehno
logice, vor ajunge in atelierul de 
gravură, acolo unde Robei An
ton, Ionuț Rodica sau Vening 
Maria vor îmbogăți paharul cu 
desene florale. Privim atent cum,
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sub o mină sigură, paharul, su
pus toaletării estetice, se trans
formă imediat. Trei cercuri 
trase cu cea mai mare pre
cizie fără să fi măsurat dis
tanțele decit cu ochii, treispre
zece linii, apoi încă treisprezece 
și iarăși treisprezece în care a 
șaptea trebuie să fie cea mai 
mare se așternură la distanțe si
gure fără nici un instrument de 
măsurat. Și toate acestea cu o iu- 
l ala de-a dreptul uimitoare. L-am 
întrebat pe tânărul Robei Anton, 
care recent și-a serbat un sfert 
de veac cum reușește să traseze 
liniile și cercurile fără nici o gre
șeală. Mi-a răspuns că nu-și poate 
închipui cum să greșească. Și-a 
format mina și ochiul în așa fel 
incit niciodată nu se va înșela, 
în secția gravură cîteva mii de 
pahare așteptau să-și primească

desenul. Rînd pe rînd ieșeau din 
mîinile lui Robei Anton, ale Rodi- 
căi lonuț sau Măriei Vening și 
luau calea transportoarelor spre 
a fi ambalate. Muncind laolaltă, 
români și maghiari, animați de 
același înalt ideal socialist, și ti
nerii de. aici au înscris în cartea 
de aur a marii sărbători munci
torești rezultate de valoare.

Poate că mîine cînd veți în
china un toast muncii și roade
lor ei , paharul pe care-l țineți în 
mînă va fi unul ieșit și înfrumu
sețat din mîinile tinerilor sticlari 
din Poiana Codrului. Ip ceea ce 
îi privește, vă asigurăm că fac 
tot posibilul ca fiecare produs 
finit pe care-l „semnează" să nu 
aibă doar o destinație utilitară 
dar și una estetică, care să in
cinte. E locul unde industria e 
logodită cu estetica.

ESCALA A
VI-A |

Revelionul de 1 Mai
Lăsăm în urmă aeroportul in

ternațional Mihail Kogălnicean'a. 
La cîțiva kilometri, ni se pro
filează în față însoțindu-se pe 
două șiruri, ca-ntr-un dialog

biroul de lucru al secundului de 
pe vasul „București", ofițerul 
I. Velicicu Victor. Cel care a 
trăit lumea continentului albastru 
prin file literare ar rămîne sur-

ESCALA A IX-A

Schele în mijlocul orașului
găleau, cu grijă și pricepere mare, 
pietrișul zdrobit care va alcătui 
mozaicul culoarelor, iar pietrarii 
montatori din echipa lui Alex. 
Olteanu, așezau în holurile de 
onoare, dalele de marmură găl
buie. „Etapa întâi" se pregătea

Alături de bătrtna Academie 
comercială ce-și înalță cupola și 
un perete rond spre Piața Ro
mană, noua construcție, de trei ori 
mai mare ca spațiu util, va cu
prinde perimetrul dintre străzile 
Mihail Eminescu, Calea Doro
banți, Slătineanu, Căderea Basti- 
liei, și va aduce în afară de 
impresionanta sa capacitate, o 
dotare universitară ultramodernă, 
absolut necesară studiului econo
mic. Șantierul, din plină inimă a 
Bucureștiului, pulsează el însuși 
ca o inimă zdravănă, pompînd 
lucrărilor un ritm alert, prima 
lor etapă apropiindu-se de sfîrșit 
cu întâiul grup, se înfățișează fal
nic, trecătorului.

La acea oră, scăldată de soa
rele verii timpurii, „Etapa întâia" 
cum numesc constructorii clădi
rea de 6 etaje, întinsă pe aproape 
8000 metri pătrați, se ridică ma
siv, gata numai să se împodo
bească. „Roșarii" — așa li se

și de podoabă exterioară, începu
tul fațadei avînd lipite plăci de 
marmură de culoarea spumei de 
mare ce așieaptau meșterii ca să 
le Instruiască.

Tot afară, peste desișul schele
lor ce marchează acum doar sche
letul maiestuoasei intrări, lucrau 
netulburați de soarele arzător al 
începutului de vară, fierarii be- 
toniști care montau armăturile, 
într-o eclipsă predominată de ti
neret : Topor Marin, Agape Con
stantin și mulți alții. De altmin
teri, pe acest șantier unde se con
struiește o clădire pentru tineret, 
muncește, în cea mai mare parte, 
tot tineret. Și muncește simplu, 
fără a ști (sau a vrea) să exprime

• • • • o ©
dinamic, modernele construcții 
înălțate pe limba de pământ de 
la Mamaia și, peste lac, orașul 
Constanța care înaintează în 
cîmpie cu noile sale cartiere: 
Tomis I, Tomis II, Tomis III, 
Tomis IV... In dimineața aceasta 
de primăvară, orașul e de o 
exuberanță risipită în pastelurile 
devenite, sub soarele darnic, stră
lucitoare, ale blocurilor, în oa
menii refăcînd la scară firească 
un optimism solar, îp firele con
tinue de automobile intrînd și 
ieșind din oraș. Părăsim artera 

principală de penetrație în Con
stanța și drumul pe care aleargă 
mașina noastră trece, nu peste 
mult timp, peste o lungă șosea 
suspendată dezvăluind privirilor 
un întins oraș la marginea tradi
ționalei urbe. E orașul, pentru 
cîteva zile al vapoarelor, a- 
cești cărăuși ai continentu
lui albastru. Portul, privit de aici, 
de sus, e imaginea poate cea mai 
sintetică .a avîntului pe care l-a 
cunoscut în ultimii ani comerțul 
nostru exterior. Este și aici 
simnul politicii ferme, chibzuite 
pe care o duce partidul și sta- 
.■:! nostru spre dezvoltarea re- 
, 'iilor comerciale, în condiții re- 
c proce avantajoase, cu toate ță- 
; ? lumii, legături care asigură 
■ i climat fertil coexistenței paș
nice cu state de orînduiri dife
rite, un climat de pace spre care 
năzuiește fierbinte întregul nos
tru popor. In așteptarea extin
derii cu mult spre sud a danelor 
de acostare, numeroase vase își 
așteaptă docile rîndul la opera
țiile portuare în bazinul exte
rior al acestui uriaș triaj mari- 
ilm. Un scurt popas în fața Gării 
Maritime, o rapidă cercetare a 
situației la zi a vaselor sub pa
v'd ion românesc și apoi schimbăm 
autoturismul cu un „taxi mari
tim", cu care traversăm vechiul 
bazin interior al portului pînă la 
dana 24. Următorul nostru popas : 

prins aflînd despre acest om că 
navighează de 35 de ani. Tra
diționala imagine a lupului de 
mare n-are nimic comun cu tră
săturile și manierele obișnuite ale 
acestui om; doar asprimea feței 
peste care au trecut toate vîn- 
turile lumii ar frapa pe amato
rul de pitoresc maritim. La bor
dul vasului, o atmosferă obiș
nuită de lucru. Sînt prezenți doar 
oamenii de serviciu, risipiți în 
pîntecele vasului unde, în aștep
tarea terminării operațiunilor de 
încărcare și descărcare, efectuea

ză reparații de întreținere cu
rente.

După cum se vede nimic spec
taculos. O muncă așezată, după 
legile scrise și nescrise ale na
vigației. Și totuși, spectaculosul 
se simte și aici, poate în pro
fesia lor, neobișnuită omului de 
pe uscat, poate în viața lor des
prinsă de cadrele calendaristice 
proprii nouă, poate, mai ales, 
în eforturile lor care, departe de 
țară, știu că formează un colec
tiv de muncă socialist și sînt a- 
nimați de aceeași dorință fier
binte de a participa prin munca 
lor la eforturile comune ale în
tregului popor în opera de de- 
săvîrșire a construcției socialiste.

— Ne-am întors dintr-o cursă 
obișnuită pentru noi, de cinci luni 
de zile. Anul nou, mi-amintesc, 
l-am petrecut departe de țară — 
ne spune secundul Velicicu Vic
tor — în drum spre Rangoon. 
Aici am descărcat aluminiu, apoi 
pe 4 ianuarie eram în R. P. D. 
Coreeană unde am descărcat pes
te 1000 tone de produse ale in
dustriei noastre chimice. Din cele 
două porturi japoneze — Kobe 
și Yokohama am încărcat pentru 
fabrica integrată de lînă din 
Constanța 500 tone de mașini 
textile iar din portul Shanhai 
peste 10 000 de tone de orez. 
Apoi drumul spre țară... După 
cum vedeți nimic deosebit.

— Totuși, nava dumneavoastră, 
am citit in ziarul local, este o 
unitate fruntașă, pe flotă, pe tri
mestrul I al acestui an.

— Da, e adevărat. în această 
perioadă planul la venituri va
lutare l-am îndeplinit în propor
ție de 113 la sută. E aici sem
nul împlinirii eforturilor întregu
lui echipaj din rîndul cărora s-au 
evidențiat și numeroși tineri 
printre care Săucea Lucian, ofi
țer mecanic II, marinarii Vasi- 
lescu Aurel și Iordăchescu Lau- 
rențiu, motoristul Tutunea Con
stantin, Nemeș Laszlo, ofițer ma
ritim III, timonierii lacob Va
sile și Birtz Ion.

— Și acum ?
— Așteptăm plecarea într-o 

nouă cursă.

ESCALA A VII-Â

Geometrii agrare

cu tovarășul Nicolae 
care au fost pentru 

înalți oaspeți ai coo- 
de aici și din împre-

tindva un punct

Constanța, kilometrul 40. Aici, 
la Comana, persistă cu putere în 
conștiința oamenilor, ca peste tot 
în județul Constanța, ecourile 
emoționantei vizite a conducă
torilor de partid și de stat în 
frunte
Ceaușescu, 
cîteva ore 
peratorilor 
jurimi.

Comana, 
obscur pe harta zgîrcită cu așe
zările omenești a Dobrogei și-a 
creat și consolidat în anii orîn- 
duirii socialiste un binemeritat 
prestigiu. „Miracolul" de aici își 
găsește explicația in încrederea 
nestrămutată a oamenilor locului 
în politica partidului și în con
știința că numai prin eforturi 
susținute și printr-o chibzuită 
folosire a mecanizării vor reuși 
să-și asigure bunăstarea tâvnită. 

în istoria acestui C.A.P. sînt 
o serie de cifre edificatoare. în 
primul an de existență al coope
rativei, producțiile obținute erau, 
practic, neînsemnate: 229 kg de 
grîu la hectar, 225 kg porumb, 
320 kg floarea-soarelui, 93 litri 
lapte pe cap de vacă furajată și 
0 9 kg lînă pe oaie tunsă, ajun- 
gînd ca mediile pe perioada 
1964—1966 să fie de cîteva ori 
mai mari: 3305 kg grîu, 4498 kg 
porumb boabe, 2198 kg floarea- 
soarelui, 5684 kg grîu, pe aceeași 
suprafață, 2474 litri lapte pe cap 
de vacă furajată și 4,2 kg lînă 
pe fiecare oaie. Comparația este 
edificatoare și justifică mândria 
cu care privesc drumul lăsat în 
urma lor, cooperatorii de aici.

în ziua vizitei noastre a fost 
destul de dificil de a discuta cu 
tinerii de aici. Toți cei 63 de 
tineri
U.T.C. erau împrăștiați pe cele 
1020 hectare ale cooperativei, 
executând lucrările agricole cu
rente. La sediul organizației am 
întîlnit-o, în schimb, pe biblio
tecara Rodica Militaru, secretara 
U.T.C. pe cooperativă.

membri ai organizației

Nimic neobișnuit, nimic spec
taculos poate; întregul proces 
este, dacă vreți, industrializat, cu 
sosiri și plecări care egalează un 
mers al trenurilor potrivit pe un 
cadran de ceasornic. Neobișnuit, 
doar poate faptul că marinarii 
de pe acest vas vor petrece reve
lionul în mijlocul familiilor lor 
tocmai de 1 Mai. Dar și aceasta 
e o faptă, aici, lipsită de senza
țional. Cum lipsită de neobișnuit 
era și informația pe care mi-o 
dădea cineva, la reîntoarcere, pe 
„taxiul maritim", despre vasul 
„Suceava" aflat în plină manevră 
spre ieșirea în larg.

— Brazilia, Rio de Janeiro.
— ?
— Da, cu mărfuri generale.
Atât.

in— Tinerii noștri sînt astăzi 
primele rînduri ale bătăliei pentru 
recoltă. E o întrecere cu timpul, 
e o întrecere ale cărei rezultate 
le vom măsura în tone de pro- 

' duse, în vagoane de pîine. Un 
motiv pentru hărnicia lor o con
stituie și vizita înalților oaspeți 
care au apreciat și încurajat re
zultatele obținute de cooperativa 
noastră., Am trăit clipe de mari 
emoții și imboldul pe care l-am 
primit în timpul acestei vizite de 
neuitat e de a nu precupeți nici 
un efort în a smulge pămîntului 
roade mai bogate și mai bune. 
De acest sentiment sîntem ani
mați cu toții și aș aminti aici 
numele șefilor de brigadă Con
stantin Olteanu și Costache Voicu, 
a tinerilor din brigăzile de cîmp 
Ștefan Cașu, Ioana Popa, Marin

Ficuci, a zootehnistului Vasile 
Dulțev, care se bucură prin re
zultatele obținute de o bună a- 
preciere din partea sătenilor.

...Am lăsat în urmă timpurile 
cooperativei și poate, geometriile 
perfecte ale (tâmpului dobrogean 
pe care le descifrăm din înălți
mea avionului, aflate în plină 
bătălie pentru noua recoltă, sînt 
și cei cîțiva tineri pe care i-am 
întâlnit aici, în pragul sărbătorii 
de 1 Mai.

t SC ALA A

Pămintul cucerește apele
De sus, de la înălțimea de zbor 
avionului, Insula Mare a Bră-a

Hei pare un prunc în brațele unui 
Hercule, o îmbinare a forței și 
a pazei strașnice pe care ți-o dă 
Dunărea despărțită la Giurgeni 
și adunată iarăși într-un vad, 
după șapte zeci și ceva de kilo
metri, la Smîrdanul Nou, cu ine
ditul locurilor pe care numai cu 
o lună sau două în urmă le văzu
sem acoperite de sălcii seculare, 
ori de apă și stuf — azi cuprinse 
în perfecțiunea formelor geome
trice date de canale și coloritul 
timpului — cu extraordinara 
mișcare de mașini. Se nasc aici 
pămînturi noi. Omul, sau mai 
bine zis oamenii — prin conju
garea datoriei, gîndirii, pasiunii 
și priceperii — au format mai 
întâi ei batardoul în interiorul 
căruia au înălțat digul apărător. 
Aici, pe aceste locuri la cîțiva 
metri sub nivelul apelor Dunării, 
se va coace plinea zilei de mîine.

în decorul muncii, al primă
verii depline, am poposit în 
această incintă, îmbrăcată acum, 
în haina cea mai nouă. Semnele 
muncii le întâlnești centimetru de 
centimetru, indiferent pe care din 
„porți" ai pătrunde în Insulă, în 
care parte te-ai deplasa. Pentru 
că, centimetru cu centimetru, 
această întindere de aproape opt 
sute de kilometri patrați a supor
tat intervenția omului. Treizeci 
de milioane metri cubi terasa- 
mente au fost executate. Lacurile 
Pațiu, Șerbanu, Gemenele, Fili- 
poiu au dispărut ca prin farmec, 
în locul lor, printre miliardele 
de cochilii de melci și scoici, 
printre rizomi de stuf germinând 
anul acesta, pentru prima dată 
în istoria Insulei sămînța din 
soiuri bune pe 44 000 de hectare. 
Anul acesta Insula Mare a Brăi
lei echivalează în vorbirea cu
rentă a agronomilor și economiș
tilor cu aproape trei sute de mi
lioane kilograme porumb.

— Care este cel mai impor
tant eveniment petrecut azi la 
orele 12 ? Am adresat această 
întrebare cîtorva adevărate per
sonalități ale Insulei. Răspunsu
rile concis formulate, mi-au per
mis să conturez personalitatea 
unui colectiv, portretizarea aces
tuia.

— Am realizat cu tractorul cea 
de-a 7 200 oră fără reparație ca
pitală — ne mărturisea CON
STANTIN NEACȘU, cel mai 
vechi mecanizator al Insulei (din

cei1964), tânărul acela care, la 
23 de ani, este recunoscut ca cel 
mai bun meseriaș din cinci sute, 
cel care acum cîteva zile a sem
nat pentru suma de 16 000 lei, 
premiu obținut pentru realizările 
anului trecut. Am încheiat și cel 
de al doilea plan al campaniei 
acesteia, de primăvară.

— La ce oră ați spus, la 12 ? 
A, da, tocmai atunci încheiasem 
centralizarea rapoartelor șefilor 
de loturi. Am semnat pentru cel 
de-al patruzeci și patru mii-lea 
hectar bun pentru cultivație.' Re
marc acest lucru pentru că sem
nătura am dat-o, după cum ne 
dictează planul, cu zece luni mai 
devreme. Atunci, în ziua aceea 
de toamnă târzie vom închina 
însă, pentru alte realizări, pentru 
recolta celor șapte mii de hectare 
cultivate în plus anul acesta, (ing. 
NICOLAE CORPUSOR — șeful 
șantierului de amenajări interi
oare Insula Mare a Brăilei din 
cadrul T.C.I.F. 1 Galați).

— E cel mai plăcut răspuns 
pe care-l pot da de cînd mă 
aflu aici, pe Insulă. Am încheiat 
semănatul porumbului pe întreaga 
suprafață cu trei săptămâni mai 
devreme de cum planificasem. 
Un prim pas spre izbînda finală: 
producție record și ieftină (ing. 
VLAD CIOBANU — tehnolog șef 
al I.A.S. Insula Mare a Brăilei).

— A fost cea de-a 88-a zi de 
cînd lucrez efectiv cu tractorul 
fără să fi stagnat măcar un minut 
din cauza unei defecțiuni. Acest 
lucru mi-a permis să realizez de
pășirea planului de producție cu 
cîteva zeci de procente. (VASILE 
RÎPA — tractorist).

Patru răspunsuri la o întrebare, 
în aparență puține pentru a por
tretiza, a contura personalitatea 
și vrednicia unui colectiv. Le-am 
amintit numai pe acestea pentru 
că ele sintetizează încă alte zeci 
și zeci. Și, apoi, cel mai autentic 
și convingător răspuns care ar 
putea satisface pretenția repor
terului de a portretiza e însăși 
Insula Mare a Brăilei, în patru 
ani de șantier devenită un al 
doilea Bărăgan al țării...

De deasupra întinsei îngemă
nări de ape și pămînturi, privim 
spre aeroportul de la care am ple
cat. Ne reîntoarcem.

De-a lungul întregii călătorii am fost pu
ternic impresionați de sentimentul cu care oa
menii muncii din întreaga țară, tineri și vîrst- 
nici, trec pragul întîiului de mai plini de sen
timentul certitudinii, sentimentul pe care-l 
dimensionează faptele lor zilnice, constructi
ve, sentiment pe care-l împlinește convingerea 
că muncind mai bine și mai mult asigurăm 
fiecăruia dintre noi condiții mai bune și mai 
trainice de viață, asigurăm ascensiunea mai 
accelerată a României socialiste.

Sentimentul certitudinii, a cărui fișă de 
temperatură este și reportajul de fală, este în
tregit și de recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român ale cărei 
lucrări și hotărîri adoptate asigură un cadru 
și mai amplu de afirmare multilaterală a 
personalității umane, pe potriva idealului so
cialist, hotărîri care vor duce cu consecvență 
Ia descătușarea tuturor energiilor creatoare ale 
harnicului și talentatului nostru popor.

Ducînd neabătut la îndeplinire hotărîrile 
adoptate cu matură înțelepciune de conduce
rea partidului nostru, hotărîri care concreti
zează pe diferite planuri directivele trasate 
de Congresul al IX-lea, întregul nostru popor 
privește din pragul acestei zile perspectivele 
și mai luminoase care se deschid in fața dez

voltării multilaterale a fiecăruia dintre noi, 
a făuririi unei Românii socialiste, cu înalt 
grad de civilizație, prospere. E un sentiment 
esențial pe care-l dimensionăm zi de zi, cu 
abnegație constructivă și un fierbinte patrio
tism.

VIORICA TANASESCU 
ATANASIE TOMA 

VICTOR CONSTANTINESCU 
GHEORGHE FECIORU' 
ȘTEFAN GANESCU și 

V. ARACHELIAN 
Fotografiile : ION CUCU

spune pe șantiere celor ce 
zidurile — au plecat de 
băieții păstrează și acum ___
amintirea unuia îndrăcit de har
nic, pe nume Culda Ion, care 
astăzi, așa cum îi cere meseria, 
lucrează cine știe pe unde... Clă
direa aceasta nouă va avea o 
intrare fastuoasă care acum e 
doar un desiș de schele și fierărie 
— o intrare din metal și sticlă, 
pardosită cu marmură, împodo
bită cu o frescă ce va duce pe 
scările ei svelte din mozaic, cu 
trepte balansate, către cele șase 
etaje unde vor funcționa săli de 
seminar luminoase, biblioteci, ca
tedre, dar mai ales laboratoare 
pentru calcul economic și ciber
netic (parter, etajele I și II) pre
cum și pentru merceologie, chi
mie, economie agrară, mecani
zare.

...Deci, la această „etapă în
tâia" terminată gata de roșari, nu 
se petrecea nimic fastidios la acea 
oră, ci se muncea cu grijă și 
minuție la lucrările de finisare : 
echipa lui Bildea Marin fixa ochii 
mari, luminoși ai ferestrelor, vop
sea în alb ușile și lemnăria inte
rioară, zugravii lui Sava Ion, cu 
băieții săi — Stoica, Dogărel, 
Ganea, umpleau clădirea cu mi
rosul de curat al vasului proaspăt, 
mozaicarii lui Iliescu Tudor mi-

ridică 
mult; 

însă

Meditație la un ideal 

de frumusețe
Arta nu poate fi străină de 

spiritul epocii și nu poate fi des
prinsă de efortul contemporanei
tății, căci altfel, lucru știut, se 
dezumanizează nemaiavînd în 
consecință nimic comun chiar cu 
ea însăși. Fapt încă odată de
monstrat de recenta creație a 
unui sculptor cunoscut — Peter 
Balogh. Om care iubește omul, 
care prețuiește strădania, noble
țea și sobrietatea muncii, artist 
care își dedică acum eforturile 
materializării în bronz a ideii 
solidarității oamenilor uniți în 
același nobil crez, în același su
blim ideal.

Cînd am trecut pragul atelie
rului său, P. Balogh primise toc
mai de la atelierul de turnat în 
bronz, ultima sa sculptură care 
ar putea sta cu cinste în aero
portul de unde ne-am început 
călătoria. Fiindcă ea înfățișează 

prin vorbe, grandoarea muncii, 
ci aștemînd prin efort cotidian, 
pur și simplu faptele. Reporterul 
se află numai în fața acestor 
fapte, nerămînîndu-i decît con
semnarea lor. Dar poate că vii
torii studenți, chiar cei ce de la 
toamnă vor păși pe intrarea la 
care munceau acum atâția oameni 
se vor gîndi o clipă măcar la 
armata de „roșari", ingineri, zu
gravi, arhitecți, instalatori, pie
trari, escavatoriști, pictori deco
ratori, electricieni, electroniști, 
care au muncit doi ani de zile 
ca să clădească pentru ei o cita
delă închinată elaborării inteli
genței instruite, economic efici
ente. Cei ce vor trece pragul 
acestei cetăți universitare în 
această toamnă și în toamnele 
viitoare se vor gîndi cu certitu
dine la efortul statului si partidu
lui nostru, și recentele hotărîri 
adoptate de plenara partidului 
privind dezvoltarea complexă a 
învățământului românesc sînt do
vezi în plus, de asigurare continuă 
și la un nivel calitativ superior 
a unor condiții optime de studiu, 
iar gîndul lor, al studenților, nu 
se va opri aici, căci el implică 
stimularea sentimentului de îm
plinire a eforturilor pentru o te
meinică pregătire profesională a 
fiecăruia dintre studenți.

un grup de oameni-păsări, 
oameni insă solizi, adică în fapt 
cu o perfectă stabilitate, oameni, 
totodată, ce se înalță cu elan, 
cu curaj, către orizont. Desigur, 
lucrarea sa nu e destinată în 
primul rînd aviației, ci OMULUI, 
străin de rătăcire solitară, singu
lară, omului contemporan care se 
desprinde de condiția sa strict 
telurică și, în deplină solidaritate 
cu semenii săi, nu ușor de ușură
tate, ci greu, plin de substanță 
se ridică cu perfectă conștiență 
spre ideal, lansarea sa fiind dată 
de noblețea certitudinii și con
stanței. Este omul 
omul consecvent cu 
și în primul rînd cu 
omul atât de stăpîn 
sa, incit are totdeauna în față 
conștiința putinței și chiar a ne
cesității urcării perpetue către 
orizontul idealurilor socialismului.

de la noi 
munca sa, 
sine însuși, 
pe condiția

I
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de munca de educare politico- 
ideologică și moral-cetățenească 
a membrilor săi, de întărirea le
găturilor cu masele.

Pentru activitatea de întărire a 
rîndurilor partidului, de creștere 
a prestigiului comuniștilor în 
mase, indicațiile plenarei deter
mină o preocupare mai atentă, 

* pentru primirea în partid a celor 
mai înaintați și activi oameni ai 
muncii, pentru educarea membri
lor și cadrelor de partid în spi
ritul unei înalte răspunderi față 
de îndeplinirea sarcinilor și al 
combativității față de lipsuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., a subliniat în numeroase 
rînduri că tineretul patriei noas
tre răspunde cu cinste eforturilor 
făcute de societate, că fel se stră
duiește să învețe, să-și ridice ne
contenit nivelul de cunoștințe în 
toate domeniile de activitate, că 
avem un tineret care, cu întreaga 
sa energie, cu tot elanul, cu toa
tă tinerețea sa, se pregătește să-și 
îndeplinească rolul și misiunea 
de răspundere de a duce 
mai departe dezvoltarea so
cietății noastre. Cu atît mai 
mult apare justificată obser
vația făcută că este necesar să se 
acorde mai multă atenție întări
rii organizațiilor de partid din 
universități și din institutele de 
învățămînt superior, prin primi
rea unui număr mai mare de stu- 
denți în partid.

Uniunea Tineretului Comunist 
este numită — și nu fără temei 
— rezerva de cadre a partidului. 
In organizațiile U.T.C. din în
treprinderile și instituțiile secto
rului nostru își desfășoară acti
vitatea peste 17 000 de uteciști, 
iar în organele de conducere ale 
organizațiilor U.T.C. avem aproa

pe 750 de membri de partid. 
Aceștia, prin exemplul lor, prin 
comportarea lor, exercită o pu
ternică înrîurire în rîndurile ce
lor ce aspiră la înaltul titlu de 
comunist.

Membrii organizațiilor U.T.C., 
tinerii au simțit alături de ei pe 
comuniști, de la care au învățat 
ce înseamnă răspunderea față de 
sarcini, ce înseamnă îndatorirea 
de a se comporta și munci așa 
cum cere partidul, ce înseamnă 
a-și îmbogăți continuu nivelul de 
cunoștințe profesionale, ce în
seamnă a-și ridica permanent 
nivelul politic, ideologic și 
de cultură generală, ce în
seamnă a fi comunist. Este 
firesc că trăind și muncind 
în mijlocul tinerilor, mem
brii de partid, acei oameni 
cu cele mai alese calități, ajunși 
la dimensiunile lor reale din 
punct de vedere social, psiholo
gic, intelectual și moral să îm
prumute tinerilor, viitorilor co
muniști, sentimentul de exigență 
fată de ei însuși. Comuniștii au 
îndatorirea de a amplifica acest 
mod de a munci cu tineretul, de 
a-1 pregăti în spiritul înaltelor 
răspunderi sociale. Le-o cere 
partidul, sînt sarcini stabilite cu 
claritate de recenta plenară a Co
mitetului Central privind crește
rea rîndurilor partidului, necesi
tatea ca și în viitor criteriul fun
damental să-1 constituie calitățile 
politice, morale și profesionale ale 
celor care aspiră la onoarea de a 
se număra printre membrii parti
dului comunist. I

Comitetele de partid sînt che
mate să-și îndrepte toată atenția 
spre activități multiple destinate 
educării partinice, spre ridi
care* nivelului politico-ideo
logic și cultural al tuturor 
membrilor de partid, astfel încît

UNANIMA
aceștia să-și îndeplinească cît 
mai bine sarcinile de mare răs
pundere ce le revin în societatea 
noastră socialistă. Aceeași muncă 
va trebui să desfășoare organiza
țiile U.T.C., sub îndrumarea 
atentă a organizațiilor de partid, 
cu membrii lor și cu atît mai 
mult cu acei care se pregătesc 
să intre în partid- Munca de edu
care a noilor membrii nu tre
buie, desigur, să înceapă și nici 
să se termine o dată cu intrarea 
lor în rîndurile comuniștilor. Prin 
diferite forme și acțiuni specifice 
tinerii pot să fie antrenați la cu
noașterea preocupărilor partidu
lui în domeniul politicii interne 
și internaționale, la discuții pen
tru clarificarea unor noțiuni teo
retice și cu aplicabilitate practică 
cu privire la documentele de 
partid și de stat, pot fi antrenați 
la expuneri pe probleme de artă, 
știință și cultură. Faptul că do
cumentele de partid constituie 
pentru tineri un izvor însemnat 
de cunoștințe pentru activitatea 
lor practică îl demonstrează și re
zultatele pe care aceștia le obțin 
în muncă, în pregătirea lor pro
fesională și politică. Astfel, în 
sectorul nostru, numai la Acade
mia R.S.R. avem 168 de tineri 
doctoranzi în diverse domenii ale 
științelor. Numeroși tineri — 
tehnicieni, ingineri, proiectanți și 
de alte specialități — au fost 
promovați în munci de răspun
dere, în întreprinderi de maro 
importanță cum sînt: Automatica, 
Energomontaj, Energoconstruc- 
ția, Trustul 1 Construcții, Com
binatul Poligrafic, I. P. „13 De
cembrie", la Institutul de proiec
tări pentru construcția de mașini, 
la Telefoane. Numeroși tineri sînt 
conducători de șantiere, de loturi, 
iar peste 1 000 de tineri sînt evi- 
dențiați în producție. Iată, deci, 
ce posibilități avem ca să sporim 
rîndurile partidului nostru cu 
acei oameni care își aduc nemij
locit contribuția' la sporirea pro
ducției materiale. Aceleași condi
ții le avem și în ceea ce-i privește

pe tinerii care lucrează în dome
niul științei, creației, artei și cul
turii. z

îndrumate de organizațiile de 
partid, organizațiile U.T.C. și-au 
sporit capacitatea organizatorică, 
putereg de cuprindere și influen
țare a masei de tineri, rolul lor 
în educarea comunistă a tinerei 
generații. înarmarea acesteia cu 
concepția înaintată despre lume 
și viață, cultivarea la tineri a 
înaltelor sentimente ale patriotis
mului socialist și internaționalis
mului proletar au constituit 
obiective de bază și ale activițătii 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
din sectorul 1 al municipiului 
bucureștean. Mai sînt. firește, 
încă multe de făcut în aceasță di
recție. Planurile, intențiile s’nt 
bune peste tot. Nu întotdeauna 
ele se materializează pe deplin.

Căile prin care putem crește 
un tineret înaintat, atașat cauzei 
pentru care muncește întregul 
popor sub conducerea partidului 
ne stau la îndemînă. Trebuie să 
știm să le folosim din plin.

Pentru aceasta, fără îndoială, 
primii care se vor mobiliza voi 
fi comuniștii, acei oameni de la 
care tinerii au multe de învățat. 
Tinerii, cu deosebire după ce au 
intrat în rîndurile membrilor de 
partid, trebuie să fie inițiați în 
relațiile cu noile condiții de 
muncă, iar în organizațiile de 
bază ei trebuie să găsească un 
climat sănătos în activitatea de 
partid. Ei trebuie să vadă că în 
activitatea de partid comuniștii 
sînt egali în drepturi, indiferent 
de vîrstă, de datele biografice, 
de pregătire. Preocuparea noas
tră, ca în lumina liniei partidului 
în toate organizațiile de partid 
să se promoveze perseverent 
munca colectivă, să se asigure la 
toate nivelele participarea și mai 
activă a comuniștilor, a celor 
aleși în organele de conducere, 
la munca de elaborare a hotărîri- 
lor. la înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin, va avea cu certitudine o 
influiență pozitivă și în ce priveș

te evoluția tineretului, din rîndul 
căruia cei care dovedesc entu
ziasm, spirit de inițiativă, capaci
tate de gîndire vor fi ei înșiși fo
losiți și prpmovați cu încredere. 
Stimularea și mai mult a criticii 
și autocriticii, ca mijloc important 
pentru dezvăluirea și lichidarea 
neajunsurilor, pentru combaterea 
rutinei și promovarea noului, 
pentru întărirea răspunderii în 
muncă a tuturor comuniștilor, va 
constitui, de asemenea, pentru 
tinerii de curînd intrați în partid 
un puternic mijloc de educație 
partinică.

Așa cum se arată în informarea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la compoziția 
partidului, la întărirea continuă a 
rîndurilor sale și intensificarea 
activității de educare a comuniș
tilor, este de mare însemnătate 
desfășurarea unei munci siste
matice pentru cultivarea trăsătu
rilor înaintate care trebuie să ca
racterizeze întreaga activitate și 
comportare a unui comunist, a 
principialității politice și ideolo-
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sobre, mature, adeziunea to
tală față de hotărîrile plena
rei, și simțeam că fiecare cu- 
vînt rostit in înaltul for al 
partidului mergea la inimile 
tuturor. Am simțit în zilele a- 
cestea în modul cel mai auten
tic imaginea dimensiunilor 
forței politice a partidului, a 
încrederii maselor largi în ca
pacitatea și maturitatea sa de 
forță conducătoare. Măsurile 
adoptate cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea învăță- 
mîntului de toate gradele 
atestă preocuparea plină de 
grijă pentru unul din cele mai 
importante aspecte ale con
strucției socialiste — pregăti
rea cadrelor necesare științei, 
artei și culturii noastre.

Înscriind pe ordinea- de zi 
probleme privind reabilitarea 
unor activiști de partid care 
au avut de suferit în trecut de 
pe urma abuzurilor, ilegalită- 

gice, disciplinei și devotamentu
lui în îndeplinirea sarcinilor de 
partid și îndatoririlor profesio
nale, receptivității față de tot 
ceea ce este înaintat, intransigen
ței și combativității față de lip
suri, respectului față de normele 
vieții sociale și legile statului. 
Totodată, îmbunătățirea continuă 
a stilului și metodelor de muncă, 
desfășurarea unei activități per
manente pentru întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului, pen
tru primirea în partid a celor mai 
buni tineri, pentru intensificarea 
muncii de pregătire politică, 
ideologică și educare partinică a 
tuturor comuniștilor, înainte și 
după primirea în partid, pentru 
dezvoltarea democrației interne 
de partid, întărirea disciplinei co
muniștilor față de sarcinile în
credințate, va duce la creșterea 
rolului organizațiilor de partid și 
a capacității lor de mobilizare a 
maselor la înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al 
IX-lea și a hotărîrilor Conferin
ței Naționale a partidului.

ților și nedreptăților comise de 
unele cadre cu munci de răs
pundere, Plenara C.C. al P.C.R. 
a înfăptuit un act de înaltă 
răspundere politică față de 
partid și națiune. Aceasta în
seamnă că partidul nostru este 
puternic tocmai prin aceea că 
poate să-și analizeze în mod 
critic activitatea, să ia aseme
nea măsuri ca greșelile, aba
terile, devierile de la princi
pialitatea partinică, de la de
mocrația de partid, de la le
galitatea socialistă să nu se 
mai repete niciodată. Spiritul 
profund uman în care Plenara 
a analizat și dezbătut aceste 
probleme, măsurile adoptate, 
au darul să întărească autori
tatea și prestigiul partidului, 
coeziunea rîndurilor sale, să 
întărească și mai mult încre
derea poporului in politica sa 
înțeleaptă. Reabilitarea unor 
vechi activiști și militanți ai 
Partidului Comunist cum au 
fost Lucrețiu Pătrășcanu și 

Ștefan Foriș, împotriva căro
ra s-au săvîrșit grave abuzuri, 
este un act de dreptate umană, 
de restabilire a adevărului is
toric, ce demonstrează odată 
mai mult forța, puritatea mo
rală a partidului, capacitatea 
conducerii sale de a instaura 
un climat în care viața, cins
tea, onoarea și demnitatea 
omului să nu fie în nici o îm
prejurare jignite sau pericli
tate. De aceea simt nevoia să 
exprim public întregul meu
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ticat un șir întreg de ani. Cu fer
mitatea și rigoarea drastică a 
faptelor, Hotârirea C.C. al P.C.R. 
cu privire la reabilitarea unor ac
tiviști de partid înfățișează des
chis spre judecata întregului po
por consecințele grave pe care le 
poate avea setea de putere, me
todele imorale folosite de un grup 
restrîns, care împotriva normelor 
elementare de partid și umane, 
s-a dedat la abuzuri înfierate 
dintotdeauna.

Eveniment crucial în viața 
partidului nostru, plenara se în
scrie ca un imens act de drepta
te și restabilire curajoasă a ade
vărului. Lumina care s-a făcut 
asupra unei etape eroice din is
toria patriei, a poporului și parti
dului indică fără echivoc, trăini
cia orînduirii noastre, spiritul via
bil statornic de monolit al parti
dului care își dovedește puterea 
și prin dezvăluirea, cu intenția 
ferma de act reparator, a grave
lor abateri de la etica comunistă 
ce se suprapune perfect eticii 
umane. Actul justițiar de acum 
arată în același timp cu maximă 
putere de convingere, că vinovă
ții nu se pot confunda cu orga
nele noastre de partid și de stat, 
că vina o poartă un grup restrîns 
de ^persoane în frunte cu fostul 
ministru de interne, Alexandru 
Drăghici, datorită ordinelor că
ruia au pierit sau suferit rigorile 
represiunilor sălbatice un număr 
însemnat de oameni de nădejde, 

acord, așa cum de altfel toți 
muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și ceilalți salariați ai 
uzinei noastre l-au exprimat 
prin întreaga lor atitudine. 
Aceasta pentru că recentele 
hotărîri ale plenarei C.C. al 
P.C.R., constituie pentru noi 
toți un îndemn la eforturi 
sporite, pentru întărirea par
tidului și a unității sale, pen
tru dezvoltarea societății noas
tre moderne, socialiste.

ÎNĂLȚĂTOR

cinstiți, devotați cauzei socialis
mului, ostași credincioși ai parti
dului. Suspiciunile și brutalitățile, 
abuzurile, fac parte din arsenalul 
altor „etici" refuzate din totdea
una de partid, care cunoaște în 
practica muncii șale o singură 
etică — a marelui respect pentru 
om.

Plenara C.C. a luat în dezba
tere și alte probleme de interes 
vital pentru construcția socialistă, 
adoptînd hotărîri corespunzătoa
re. Fiecare patriot este cuprins 
de autentică mîndrie la constata
rea că prin efortul statornic al 
poporului, prin politica fermă și 
înțeleaptă a partidului, fidelă 
principiilor de bază ale marxism- 
leninismului, România cîștigă cu 
fiecare zi tot mai multă stimă în 
fața contemporaneității.

în acest context de renaștere a 
* națiunii, a statului român inde

pendent, suveran și democratic, 
afirmarea principiului de liberă 
dezvoltare a personalității umane, 
a omului eliberat de teama sama
volniciilor și a violării conștiinței 
sale neîntinate, izbucnește și mai 
acuzator țintind la stîlpul infa
miei pe cei care fără scrupule 
și-au luat greaua răspundere a 
abuzurilor comise cu ani în ur
ma. Cultivarea încrederii neclin
tite în adevăr, sancționarea dras
tică a tuturor celor care se abat 
de la albia dreaptă a acestuia, ri 

dică partidul nostru și mai mult 
în stima întregului popor, obligă 
ln -espect matur si dăruire to
tală.

Au trecut de atunci șaptezeci 
și opt de ani.

La ora opt și jumătate, mii de 
muncitori se adunau la sediul 
Clubului muncitoresc din strada 
Academiei. Toți în strai de sărbă
toare. Toți cu cocarde roșii în 
piept. Fanfara „gardei civice", 
intona marșul revoluției din 1848: 
„Deșteaptă-te române". Echipe 
de muncitori scoteau * drapelul 
roșu și-1 flutrau în limpezișul 
primei primăveri de afirmare, de 
strălucire a lui 1 Mai în arena 
luptei internaționale. Strada Aca
demiei, strada Carol, strada Șer- 
ban Vodă, pînă sus, la Filaret — 
peste 5 000 de muncitori de
monstranți- Cadențele hotărite, 
bărbătești ale marșului semnifi
cau legătura indisolubilă cu o 
tradiție revoluționară, așa după 
cum semnificau și începutul de 
urcuș pe o treaptă nouă : treapta 
revoluției proletare. Sus, la Fila
ret, înconjurați de steaguri roșii, 
muncitorii improvizau o tribună. 
Pe tribună urcau muncitori și 
Intelectuali: Al. Constantinescu,

frații noștri din toată lumea să 
facem și noi, avem suferințe ca 
și ei, ca și idînșii muncim azi mai 
mult decît dau voie puterile ome
nești". Sau un pronostic, tot așa 
de simplu și de adevărat: „1
Mai, ziua în care muncitorii din 
Europa, America, Oceania, de pe 
întregul pămînt vor sărbători în
frățirea lor printr-o mișcare soli
dară, va fi o zi a cărei faimă va 
pluti, la nesfîrșit, peste veacuri".

Iar a doua zi, după serbarea de 
1 Mai, în revista „Munca" se 
nota cu admirație și cu nădejde : 
„A vețlea pe muncitorii din 
toată lumea civilizată părăsind 
minele, atelierele, ogoarele, locul 
lor de muncă chinuitoare și strîn- 
gîndu-se să 'sărbătorească o zi de 
înfrățire ; a' auzi în aceeași 
vreme și în deosebite locuri, ie
șind din mii de piepturi același 
strigăt entuziast, puternic, iată 
ce poate fi, în adevăr, mai mult 
decît solemn".

Știri telegrafice din țară sem
nalau că serbări în cinstea pri
mului 1 Mai muncitoresc s-au

1890: PRIMUL
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fizică; Daniela Pop, Cătălina 
Jurcan, Mariana Dobrescu — de 
la chimie. Aproape 100 de absol
venți și-au dovedit încă o dată 
Îiasiunea pentru specialitatea a- 
easă, pentru activitatea de cerce
tare științifică, au fost citați zilele 
acestea, cu prilejul lucrărilor se
siunii cercurilor științifice, studen
țești din Universitate. Sînt autori 
ai unora dintre cele mai bune re
ferate susținute în cercurile fie
căreia din facultățile Universită
ții. Promoția 1968 !

„O lucrare de cerc științific — 
ne spunea studenta Roxana Hol
bau, de la Institutul de limbi 
străine — te obligă nu numai la 
un efort important de muncă de 
informație, prin lectura biblio
grafiei, ci îți solicită și formează 
spiritul de discernămînt științific, 
atitudinea ideologică fermă. Ter- 
minînd o facultate umanistă, con
sider că am cîștigat, ca pe un bun 
pentru totdeauna, prin activitatea 
de cerc, un plus de capacitate în 
analizarea critiâă a fenomenelor 
de suprastructură. Aceasta este 
esențial pentru noi — viitori lu
crători în domeniul ideologiei — 
pentru că vom fi militanți împo
triva a tot ceeă ce este retrograd 
și învechit, împotriva concepțiilor 
idealiste, mistice, reacționare. Prin

științifice : Mariana Laza, Ionel 
Jianu, Mircea Giurăii:

„Știm că în epoca noastră 
cercetarea științifică nu se mai 
poate rezuma la activitatea indi
viduală, izolată a savantului. Ea 
a devenit un act colectiv, presu
pune mobilizarea unui mare nu
măr de specialiști, vîrstnici și ti
neri. Debutul nostru profesional 
va trebui de aceea să însemne și 
o continuare a activității de cer
cetare științifică începută pe băn
cile facultății.

Analiza făcută la Conferința 
Națională a P.C.R. vădește că in
dustrializarea este destinul unei 
Românii prospere și independente. 
Accentuarea procesului de diver
sificare a ramurilor și subramuri- 
lor industriei, creșterea gradului 
de valorificare a resurselor natu
rale ale țării — sînt deziderate 
care solicită prezența unui mare 
număr de specialiști foarte bine 
pregătiți în organizarea și condu
cerea producției. Fiecare absol
vent are certitudinea locului pe 
care-l va ocupa în acest cadru so
cial, propice din punct de vede
re material și spiritual pentru 
formarea multilaterală și afirma
rea sa profesională".

Ne vorbește prof, dr docent 
- MIRCEA OPREAN, prorector al

elevii mei, cu clasa mea. Duc cu 
mine, în școala unde voi profesa, 
gîndul că sînt unul dintre cei 
prin care trebuie să se realizeze 
exemplar măsurile de perfecționa
re a învățământului, de toate gra
dele din țara noastră, că voi con
tribui la trecerea treptată către 
învățămîntul general obligatoriu 
de 10 ani. Doresc să fiu un bun 
profesor de matematică, respectat 
și îndrăgit de copii. Nu concep o 
muncă didactică de calitate, ade
vărată, decît fiind cît mai mult 
în mijlocul elevilor, în recreație, 
la jocurile și în excursiile lor, sfă- 
tuindu-i, bucurîndu-mă alături 
de ei. Munca de educație presu
pune o activitate deosebit de 
complexă în pregătirea și instrui
rea elevilor, pentru formarea lor 
ca cetățeni. Se realizează multi-y. 
lateral, nu doar prin predarea lec
țiilor. Tocmai pentru asemenea 
motive, consider că am foarte 
mult de învățat și mă voi strădui 
să-mi dezvolt pregătirea și aptitu
dinile de cadru didactic".

Pe bună dreptate, cadrele di
dactice și studenții consideră că o 
preocupare mai generală pentru 
cele mai eficiente căi și mijloace 
de perfecționare profesională la 
care vor avea acces este caracte-

CEA MAI MARE ONOAR
PENTRU NOI ESTE ACEEA

Al. Ionescu, I. Nădejde, Const. 
Miile. Vorbirile produceau un 
vîrtej de entuziasm*4, o „bucurie 
de nedescris**. Oamenii muncii 
din România se convingeau de 
propria lor forță. Luau cunoștință 
de sine. Se afirmau în istoria na
țională și în cea internațională. 
Dar de unde pornea acea neobiș
nuită sărbătoare a muncii ?

Se hotărîse, la Congresul de 
constituire al Internaționalei a Il-a 
ca ziua de 1 Mai 1890. să fie zi 
de solidaritate a clasei munci
toare, pentru obținerea zilei de 
muncă de 8 ore. Reducerea zilei 
de muncă la 8 ore reprezenta 
atunci o mare și importantă cu
cerire, la care avea dreptul toată 
suflarea proletară din lume. Re
prezenta un prim pas spre înno
bilarea muncii. Rprezenta o pri
mă lovitură dată' plusvalorii care 
hrănea temeliile societății bur
gheze.

încă din primele zile ale hotă- 
rîrii de a se sărbători ziua de 1 
Mai, o literatură militant socială 
a țîșnit din penele unor modești 
dar entuziaști rapsozi, adesea 
ieșiți din rîndurile muncitorilor 
înșiși :
„Din munte în cîmpie, 
Din negrele orașe, 
Din fabricile care 
Sînt nouă ucigașe, 
Cu toții, mic și mare, 
Azi mergeți cu alai 
Spre-a prăznui serbare 
întîiului de Mai".

îndemnurile din revista „Mun
ca", scoasă de Clubul muncito
rilor, se rosteau : „Tot muncitorul 
tă lase lucrul în această zi și să 
sărbătorească frățește întîia miș
care uriașă a muncitorilor din 
toată lumea, care vor cere cu 
ecest prilej ca zrua de iquncă să 
scadă pretutindeni la 8 ceasuri", 

îndemnul se ilustra și printr-un 
remarcabil caracter internațional, 
exprimat simplu, cu simplitatea 
marilor începuturi : „Ceea ce fac 

desfășurat la Iași, la Galați, la 
Huși, la Ploiești, la Craiova. Așa 
după cum s-au desfășurat și la 
Timișoara, la Cluj sau la Brașov, 
orașe aflate atunci sub stăpînire 
străină. Așa după cum s-au 
desfășurat în toate orașele in
dustriale ale lumii. Lozin
cile muncitorești răsunau în
tîia oară sub bolta cerului ro
mânesc : „Trăiască muncitorii I", 
„Trăiască ziua de 8 ceasuri !“• 
„Trăiască Pîinea și Munca în
tîia oară și totuși, puternic, entu
ziast, revoluționar. Erau lozinci 
ale tuturor muncitorilor din lu
me, cu rezonanță în sufletul mun
citorilor din fiecare țară. După 
primul 1 Mai, muncitorii români, 
ca și cei francezi, englezi, ruși, 
germani, erau mîndri că, în ciu
da tuturor opreliștilor au știut să 
se afirme cu vigoare și cu dem
nitate. întreaga presă, a doua zi : 
„Care partidă ar fi arătat mai 
multă vrednicie decît muncitorii 
și mai la urmă, care partidă ar 
fi putut să ridice, într-o anume 
zi, pe întreg pămîntul, atîta mul
țime semeață și puternică ?“

La 1 Mai 1890, clasa munci
toare din România trecea la pri
mul ei examen în fața istoriei și 
în fața viitorului. Primul examen 
de conștiință proletară interna
țională, cu specificul și în condi
țiile naționale. Iar azi, cînd luăm 
steagul partidului și-l înfrățim 
cu al republicii socialiste, îl în
frățim sărbătorește în azurul 
zilei de 1 Mai, fluturîndu-1 vic
torios, tinerește, ne dăm seama 
ce imens drum am străbătut și 
cîte fapte mărețe am scris în 
cronica celor aproape opt decade, 
din 1890 încoace.

Și demonstrări) la 1 Mai al 
acestui an, în convingerea fermă 

. că sîntem abia la începutul în
făptuirilor spre care năzuim și 
spre care ne căluzește partidul 
nostru, partidul comuniștilor.

Promoția 1968 1 In amfiteatre, 
un nou detașament de absolvenți 
se pregătește de drum. In fiecare 
institut, din 15 orașe centre uni
versitare, uneori sute, alteori mii 
de tineri se află acum, la sfîrșitul 
anilor de studii, în fața debutului 
în profesie, se pregătesc pentru 
marile confruntări cu producția. 
Peste puțin timp, odată cu fina
lul ultimului act al studenției — 
examenul de stat — încă o ge
nerație de tineri entuziaști se va 
desprinde din rîndurile celor 
140 000 de studenți ai țării, va 
păși în viață alături de cele ante
rioare, unindu-și voința, energiile, 
aptitudinile creatoare cu ale aces
tora, pentru a contribui la înfăp
tuirea istoricelor obiective ale 
Congresului a .IX-lea al partidu
lui. Sub semnul acelorași idealuri, 
însuflețită de dorința fierbinte a 
afirmării prin activitate creatoare, 
noua promoție de absolvenți va 
pomi către toate șantierele țării, 
hotărîtă să participe plenar la no
bila operă a desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria noas
tră.

în ritmul exigențelor 
industriale

Cu douăzeci de ani în urmă,’ 
un nou institut de învățămînt su
perior își configura locul pe harta 
universitară a țării. In 1948, și-a 
început activitatea Politehnica 
brașoveană. De-a lungul anilor, pe 
porțile sale au pornit, către uzine 
și fabrici, în marile combinate de 
industrializare a lemnului și ex
ploatările silvice, mai mult de 
7 200 de ingineri, oameni care 
semnează astăzi cu mîndrie în 
cartea realizărilor economiei ro
mânești. Alți 650 de specialiști — 
cea mai tînără promoție a aces
tei școli inginerești — li se vor 
alătura peste cîteva luni, purtători 
ai diplomei și calității de ingi
ner, specialist cu calificare supe
rioară. Printre ei Florin Rus, Pe

DE A RĂSPUNDE PREZENT" LA CERINȚELE
MAJORE ALE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

• declară viitorii absolvenți ai institutelor de invăfâmînt O

tre Stoica, loan Domnișan, sau 
Ovidiu Peșteanu, Mysz Dietmar 
și Septimiu Voinea — am numit 
pe cîțiva dintre posesorii „bur
selor excepționale , acordate pen
tru rezultate deosebite la învăță
tură — sînt nume bine cunoscu
te, rostite cu stimă. Se vorbește 
cu respect despre Gheorghe Mo- 
raru, pentru că își termină stu
diile 1* Facultatea de tehnologie 
a construcțiilor de mașini avînd 
și „Brevetul de invenție nr. 
47 512". Va spune curînd „bun 
rămas" studenției. Cu ce gînduri? 
„La sfîrșitul unei studenții pe 
care o pot considera fructuoasă 
sub raportul acumulării cunoștin
țelor de specialitate, eu și colegii 
mei avem garanția de a ne putea 
exercita atribuțiile inginerești la 
viitorul loc de muncă. In anii ur
mători în cifrele comunicatelor 
statistice va fi implicată și contri
buția mea — o doresc substanția
lă. Școala, profesorii, ne-au dat 
strictul necesar. Afirmarea în do
meniul creației inginerești ne va 
pretinde noi eforturi, acumulări 
continue de cunoștințe. Știm 
foarte bine, cu toții, că oriunde 
vom lucra succesele remarcabile 
pe care le rîvnim în anii viitori 
presupun participarea noastră ac
tivă la realizarea complexului de 
măsuri preconizate de partid pen

W

tru creșterea eficienței activită
ții economice a întreprinderilor, 
o continuă integrare in ritmul 
deosebit de dinamic al evoluției 
științei și tehnicii contemporane, 
prin contact neîntrerupt cu lite
ratura de specialitate. Aspirațiile 
noastre se vor împlini categoric, 
numai în continuă luptă cu ruti
na, adăugind cunoștințelor din 
facultate o pregătire menținută 
„la zi". Ceea ce nu cunoaștem va 
trebui să învățăm din mers, cît 
mai grabnic. Altfel nimeni nu re
zistă plafonării, ratării".

Mesajul diplomei

Intre absolvenții care vor mer
ge anul acesta în întreaga țară 
așteptați pentru integrarea ime
diată și de perspectivă în exigen
țele producției social-economice, 
științifice sau culturale, circa 
2 000 pleacă pe porțile Universi
tății din București, marea majo
ritate ca profesori.

Clipele primirii învestiturii de 
absolvent sînt hotărîtoare și 
încărcate de solemnitate pen
tru Adriana Cemat, Coste! Pe- 
ligrad, Gheorghe Lusztig, Bar- 
sony Andrei — de la ma
tematică ; Dumitru Dan Remus 
și N. Popa, N. Diaconu, Rodica 
Zaharia, C. Moscovici — de la 

specificul activității noastre pro
fesionale — în învățămînt, în cul
tură — ca absolvenți sîntem in
vestiți cu sarcina de mare răs
pundere de a milita activ pentru 
educarea tineretului în spiritul 
concepției marxist-leniniste des
pre lume și societate, care stă la 
baza politicii partidului nostru 
Această misiune sînt hotărîtă să 
mi-o îndeplinesc cu cinste, fiind 
la locul meu de muncă, pe pozi
ții active de luptă, împotriva ve
chiului un propagator neobosit al 
materialismului dialectic și isto
ric, al concepției noastre revolu
ționare despre viață".

Sentimentul responsabilității

Sînt aproape 900. Promoția ’68 
a Institutului politehnic din Ti
mișoara. Peste două luni ingineri 
constructori, chimiști, electroteh- 
nicieni, mecanici agricoli — ei 
pornesc în viață cu sentimentul 
că aptitudinile, talentul, se pot 
realiza oriunde. Că priceperea 
profesională, inteligența se veri
fică în muncă. Au conștiința ma
rilor răspunderi, a misiunii lor 
sociale. Reporterii au prilejul să 
consemneze opiniile unora dintre 
absolvenții care s-au afirmat la 
recenta sesiune de comunicări 

Universității din Craiova : „Des
pre tinerii aflați acum în pragul 
absolvirii facultăților de Agricul
tură și de Horticultură se poate 
afirma că timp de cinci ani s-au 
format într-un climat în care bo
găția de cunoștințe, pregătirea 
înaltă au echivalat întotdeauna 
cu un titlu de noblețe spirituală".

Proiectele de viitor ale lui 
Emil Vlădoiu și ale colegilor săi 
— Universitatea Craiova — au 
în vedere realitatea în care se vor 
produce și aplica : „In sate, 
schimbările economice nasc me
reu nevoia de noi relații 
sociale și morale, noi forme 
de organizare socială, noi con
cepții de viață. Satul a spart 
„carapacea" lui seculară, dezvol- 
tîndu-se riguros și puternic. Ne 
vom prezenta la locurile de mun
că unde vom fi repartizați cu 
certitudinea că într-un asemenea 
context (îndeosebi într-un aseme
nea context) așezarea pe baze 
științifice a producției agricole 
trebuie să fie un imperativ nobil 
al specialistului tînăr".

„Meseria de profesor am îndră
git-o cu mult înainte de a fi de
venit studentă la acest institut — 
Institutul pedagogic Brașov — 
spunea Moșia Bucur. Acum aș
tept nerăbdătoare întîlnirea cu 

ristică pentru actuala promoție de 
profesori pe care o dă tînărul 
Institut pedagogic de trei ani din 
Brașov. Mai adăugăm că anul a- 
cesta porțile institutului se vor 
deschide pentru aproape 250 de 
absolvenți. A șasea promoție !

Prof. dr. docent Nicolae Rădu- 
lescu, prorector al Universității 
din București ne mărturisește : 
„Se poate spune că noi producem 
profesori. Și nu ne este indiferent 
dacă producem niște profesori oa
recare, sau profesori foarte buni. 
Mai ales că absolvenții noștri se 
numără printre cei chemați să 
dea viață importantelor hotărîri 
menite să ridice școala româneas
că pe o treaptă mai înaltă, prin 
aplicarea metodelor celor mai 
moderne, de către cadre superior 
pregătite. Așteptăm o confirmare 
a încrederii pe care noi și întrea
ga țară o nutrim, cu cele mai si
gure speranțe, că nu vor uita 
cîtuși de puțin că diploma le 
conferă numeroase și substanțiale 
drepturi în viață, dar și neîndo
ielnice obligații".

ION TRON IC 
ADRIAN VASILESCU
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Manifestări cultural artistice consacrate zilei de I Mai
în întreaga țară au avut loc 

numeroase manifestări cultural- 
artistice consacrate Zilei de 1 
Mai, — Ziua internațională a oa
menilor muncii.

La clubul uzinelor „Republica* 
din Capitală au fost organizate 
o seară de poezie, închinată săr
bătorii primăverii și un simpozi
on cu tema „Locuri istorice din 
România". Clubul lucrătorilor din 
comerț și cooperație a găzduit 
un recital intitulat „1 Mai în 
poezia muncii" și simpozionul 
„1 Mai ieri și azi în București". 
Formațiile artistice de amatori 
ele întreprinderii de transporturi 
București au susținut la clubul 
întreprinderii un bogat spectacol 
muzical-coregrafic, la care au 
luat parte numeroși muncitori.

în întreprinderile și instituțiile 
din Craiova, precum și la casele 
de cultură și căminele culturale 
din județ au fost expuse confe
rințe pe tema : „Politica externă 
a partidului și statului nostru, po
litică de pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii".

Și în întreprinderile din orașul 
Tumu Severin au avut loc ma
nifestări consacrate zilei de 1 
Mai, prilej cu care membri ai bi
rourilor comitetelor județean și 
municipal de partid au vorbit 
despre semnificația marii sărbă
tori a celor ce muncesc din în
treaga lume. Manifestări asemă
nătoare au avut loc la Fabrica de 
antibiotice, Uzina mecanică „Ni-

colina", Fabrica „Țesătura" și 
la alte întreprinderi și instituții, 
precum și numeroase cămine cul
turale din județul Iași. De aseme
nea, la casele de cultură din 
Pucioasa și Tîrgoviște, în peste 
50 de cămine culturale din ju
deț au avut loc simpozioane, seri 
literare și de poezie.

La Biblioteca municipală din 
Oradea a fost organizată o expo
ziție de fotografii și cărți, în care 
sînt expuse lucrări din literatura 
social-politică și beletristică pu
blicate de-a lungul anilor în ța
ra noastră, care evocă marea săr
bătoare a celor ce muncesc, mo
mente din istoria mișcării munci
torești din țara noastră și de 
peste hotare.

INFORMAȚII .INFORMAȚII
Luni dimineața, Ion Iliescu, 

prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului a primit delegația Uniunii 
Tineretului Leninist (U.T.C.L.) 
condusă de Tamara Kuțenko, se
cretar al C.C. al U.T.C.L. oare, 
la invitația C.C. al U.T.C. a vizi
tat țara noastră. La primire a fost 
de față Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Discuția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Luni după amiază delegația a 

părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Moscova.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față Ion Popes
cu, secretar al C.C. al U.T.C. și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

•Luni seara, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Japoniei la 
București, Itaru Maruo a oferit 
o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Japoniei.

Printre invitați se aflau Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N, 
Alexandru Boabă, ministru pe
trolului, Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și 
aeriene, Pompiliu Macovei, pre

ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii altor ministere, 
conducători de instituții centrale, 
oameni de știință și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu- 
îești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu același prilej însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al Japoniei la 
București a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune. s

(Urmare din pag. I)

cu privire la creșterea rîndurilor partidului. 
Dezbătînd diferitele aspecte legate de aceas
tă importantă problemă, apreciindu-se că în 
ce privește compoziția cocială ea corespun
de, în general, structurii societății noastre, 
în cadrul Plenarei s-a subliniat că organiza
țiile de partid, membrii lor își duc cu cin
ste la îndeplinire rolul de organizatori, de 
îndrumători ai activității de dezvoltare a 
societății. Comuniștii sînt urmați cu încre
dere în întreaga lor activitate de întregul 
popor.

Au fost stabilite, în același timp, măsu
rile corespunzătoare cu privire la pregăti
rea de luptă și politică a forțelor armate 
ale țării, la înzestrarea lor cu armament și 
tehnică militară. Luînd în discuție unele 
probleme actuale ale activității internaționa
le a P.C.R., Plenara a exprimat hotărîrea 
partidului nostru de a milita consecvent 
pentru întărirea unității mișcării comuniste 
internaționale, a tuturor forțelor prezente 
în frontul luptei antiimperialiste, pentru 
capza păcii, socialismului și progresului. 
Hotărîrea adoptată de Plenară este o con
firmare a întregii activități desfășurate de 
partidul și guvernul nostru în domeniul re
lațiilor externe, expresia îndeplinirii înda
toririlor internaționaliste ce revin țării noas
tre.

Tineretul din întreaga țară, alături de toți 
oamenii muncii, a urmărit cu atenție lu
crările Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, hotărîrile stabili
te, identificînd în ele capacitatea partidu
lui de a pune în discuție, de a găsi solu
țiile cele mai corespunzătoare cerute de 
dezvoltarea continuă și multilaterală a Ro
mâniei. Generația tînără a țării, asemeni tu
turor oamenilor muncii a fost adînc impre
sionată de actul de profund umanism, de 
înaltă răspundere politică față de partid, 
față de popor, înfăptuit de Plenară prin a- 
doptarea hotărîrii în legătură cu reabilitarea 
unor activiști ai Partidului Comunist Ro
mân. S-a evidențiat încă o dată principiali

tatea cu care partidul analizează propria sa 
activitate, înaltul discemămînt politic și cu
rajul în abordarea neajunsurilor existente 
într-o anumită perioadă, precum și fermita
tea, grija ca erorile grave supuse atenției o- 
piniei publice să nu se mai repete. A ieșit 
limpede în evidență că niciodată partidului 
nostru nu i-au putut fi proprii atitudinea 
de samavolnicie, de încălcare a legalității, 
a normelor vieții de partid, că unul din 
principiile care au călăuzit întreaga sa ac
tivitate este respectarea personalității uma
ne, asigurarea climatului necesar dezvoltării 
multilaterale a acesteia, în conformitate cu 
aspirațiile sale către progres. Lucrările ple-

Marea 
sărbătoare 

a muncii
narei, măsurile adoptate au constituit o ex
presie a încrederii partidului în popor, au 
contribuit totodată la creșterea încrederii 
oamenilor muncii în politica partidului, a 
hotărîrii de a urma cu neabătută consec
vență linia stabilită de Congresul al IX-lea.

Ecoul stîrnit în masa oamenilor muncii, 
scrisorile pe care aceștia le adresează în a- 
ceste zile presei dovedesc prin conținutul 
lor adeziunea deplină față de măsurile Ple
narei C.C. al P.C.R., sprijinul unanim acor
dat hotărîrilor luate cu înalt spirit de răs
pundere de către partid.

In cele 39 de județe ale țării, oamenii

muncii — români, maghiari, germani de A 
alte naționalități, vor demonstra împreună ” 
la sărbătorirea acestui 1 Mai, prezentîndu-și 
odată cu rezultatele obținute în muncă, ho- A 
tărîrea fermă de a-și dedica întreaga ener
gie și capacitate creatoare aplicării în viață 
a programului de dezvoltare economică și 
Socială a României, stabilit de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, a 
măsurilor adoptate de Conferința Națională. 
Va fi o manifestare a încrederii, a adeziu
nii întregului popor la principiile promo- 
vate cu consecvență în întreaga activitate a 
partidului și statului, la măsurile menite să 
ducă țara noastră pe culmile civilizației și 
prosperității. Ei sînt încărcați de sentimen- 0 
tul certitudinii în viitorul luminos al socia
lismului.

Incorporat în marele detașament de con- V 
structori ai socialismului, tineretul român 
este mîndru de răspunderile care-i revin, 
rezultatele pe care le obține în diferitele ™ 
domenii de activitate fiind dovada dăruirii 
totale, a atașamentului, a contopirii idcalu- a 
rilor sale în țelurile întregului popor. Avînd " 
misiunea și îndatorirea cetățenească de a se 
pregăti să ducă mai departe înfăptuirile A 
dobîndite, tineretul își manifestă odată cu ” 
satisfacția de a trăi în condițiile asigurate 
de socialism pentru dezvoltarea sa, priete- A 
nia frățească cu tineretul progresist din 
întreaga lume. Festivalul mondial al tinere
tului și studenților la care se pregătește • 
sa-și trimită reprezentanții va constitui un 
nou prilej, alături de altele, de a-și dovedi 
sentimentele sale internaționaliste.

Pășind în marea coloană a demonstran
ților de 1 Mai, tineretul țării își va expri
ma dorința sa nestrămutată de a participa 
la traducerea în viață a obiectivelor ce stau 
în fața poporului nostru, care, strîns unit 
în jurul partidului, înaintează cu fermitate 
pe drumul edificării societății socialiste. 
Totodată, prezent în puternicul fluviu al 
prieteniei și solidarității internaționale, el @ 
adresează salutul său prietenesc, tinerilor 
de pretutindeni, tuturor celor cărora le e —. 
scumpă pacea, prietenia între popoare. ®

la fotbal?"
întrebările pentru etapa a IX-a 

(5 mai)

1. Indicați golaverajul ge
neral al etapei (sumele goluri
lor primite și a celor marcate 
în cele 7 meciuri) 15 puncte.

2. Ce sancțiune va primi ar
bitrul luliu Bo-.iș din Timi
șoara, care a r bitrat meciul 
Rapid—A.S.A, T ;. Mureș pen
tru gravele erori de arbitraj 
sărvîrșite care au influențat 
rezultatul partidei (10 puncte).
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SELENARA

darnu,

Moment vesel

muzicală (6—3—5)

acasă 
care

persoana 
semilună.

I

pedant s-a 
la duel, vrînd 

că Dante a 
mare decît

Doctorul unei co.ao..
cria fără deosebire mai 
pentru toate bolile apă de 
mare. Din tnttmplare a că
zut odată în mare și s-a îne
cat.

— Vai. strigă un corăbier, 
iată doctorul nostru a 
în spițeria lui.

Un tată se întorcea 
împreună cu fiul său 
mîna caii de la căruță. Cu 
toate povețele lui tată-său 
fiul gonea foarte tare. Tatăl, 
pierzîndu-și răbdarea, zise 
fiului său:

— Să mă fi purtat și eu cu 
părinții mei tot așa, m-ar fi 
învățat ei minte.

— Cine știe ce fel de pă
rinți de ispravă ai fi avut și 
dumneata, răspunse fiul ne
ascultător.

— Mai de ispravă decst ai 
tăi, îi răspunse tatăl necăjit.

Un școlar 
bătut de 4 ori 
să dovedească 
fost poet mai 
Ariosto. Cînd a fost la cea
sul morții sale, a mărturisit

duhovnicului ca el n-a citit 
nici pe Dante, nici pe Ari
osto.

Un student începu să 
învețe a etnta cu harpa. Ve
cinul său, nemaiputînd su
feri încercările neplăcute ale 
diletantului zelos, îi spuse .

— Domnul meu. dumneata 
chiar ca David cînți la harpă,

— Și d-ta — răspunse stu
dentul ingenios — chiar 
Solomon vorbești, numai 
așa de înțelept.

De mania statisticilor 
au scăpat nici actorii. Iată 
s-a găsit în carnetul unuia :

„In cariera mea am jucat 
în 98 orașe 3 863 spectacole. 
Rolurile pe care le-am avut 
au fost în număr de 455. Pe 
scenă m-am însurat de 1 721 
ori și am murit de 1120 ori 
în felul următor: lovit cu 
pumnalul de 61 ori. cu arma 

de 61 ori, înecat de 
spînzurat de 61 ori, 

de 166 ori, asfixiat de 
decapitat de 31 ori,

de foc
22 ori, 
otrăvit 
86 ori. 
etc.

M-am sinucis de 314 ori și 
am murit de moarte natu
rală de 55 ori".

TEATRE
MIERCURI 1 MAI 1968

ora 20 ; Teatrul „C. I. Notta
ra" sala Magheru Miracolul, 
ora 19,30 ; Sala Studio Femei 
singure, ora 20; Teatrul 
Evreiesc de stat înțelepții din 
Halem, ora 20.

Cît de mult 
mă iubești ? 
— Atît...

Opera Română A;3a, ora 
19 ; Opereta Logodnicul din 
Lună, ora 19,30 ; Teatrul Na
țional Sala Comedia Romeo 
și Julieta, ora 19,30; Sala 
Studio Jocul adevărului, ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie 
Opinia publică, ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
Sala Schitu Măgureanu Liva
da cu vișini, ora 20 ; Sala 
Studio Comedie pe întuneric, 
ora 20 ; Teatrul Mic Tango,

JOI 2 MAI

Opera română Frumoasa 
din pădurea adormită, ora 
19,30 ; Opereta Mamzelle Ni- 
touche, ora 20 ; Teatrul Na
țional sala Comedia Regina 
de Navara, ora 10 ; Heidel- 
bergul de altădată, ora 19,30 ; 
Sala Studio O femeie cu bani, 
ora 10 ; Părinții teribili, ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie 
Opinia publică, ora 10,30;

Troîlus și Cresida, ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" sala Schitu Măgurea- 
nu D-ale Carnavalului, ora 
10,30 ; Moartea lui Danton, 
ora 20 ; Sala Studio Comedie 
pe întuneric, ora 10,30 ; Sfîn- 
tul Mitică Blajinu, cura 20 ; 
Teatrul Mic Baltagul, ora 
10,30 ; Tango, ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" sala Ma- 
gheru Henric IV, ora 10 ; Lo
vitura, ora 19,30 ; Sala Studio 
Cînd Luna e albastră, ora 
10,30 ; Viziuni Flamande, ora 
20 ; Teatrul Giulești în sala 
Teatrului Evreiesc de stat 
Omul care a văzut moartea, 
ora 19,30.

ROMÂNIA —
DANEMARCA
2-1 LA TENIS

•
 Pe terenurile clubului „Pro
gresul" din Capitală, au conti
nuat ieri întrecerile meciului 
de tenis dintre echipele Româ- 
niei și Danemarcei din cadrul 
„Cupei Davis". S-a jucat proba 
de dublu, în care victoria a re- 

A venit cuplului danez Jan Le- 
schly și Torben Ulrich, învingă
tor cu 3-6, 9-7, 6-2, 6-3, în fața

•
 lui Țiriac și Năstase. După două 
zile, scorul este de 2—1 în fa
voarea echipei României. Astăzi, 
de la ora 14,15, au loc ultimele 
două meciuri : I. Țiriac—T. Ul- 
w rich și I. Năstase — J. Ulrich.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Fără nici un zgomot, racheta 
aseleniză în crateful Seninității. 
Ne cam băteau inimile, oricum, 
eram primii oameni care aveau 
să pună piciorul pe Lună, dar 
nu ne băteau prea tare... Profe
sorul se ridică primul, eu al doi
lea. Deschisei politicos ușa rache
tei, îl lăsai pe Profesor să iasă pri
mul, dar puseserăm amîndoi oda
tă. piciorul drept pe Lună. Eram 
atît de emoționați! Eu unul eram 
parcă mai emoționat decît Profe
sorul, dar sper că nu observase.» 
Ne uitarăm în jur și nu văzurăm 
nimic. Nimic remarcabil în afara 
unei clădiri argintii de care ne 
apropiarăm circumspecți. Pe ușa 
acesteia, cu niște litere ciudate, 
scria ceva. Ce ? Profesorul luase 
înainte de plecare cîteva lecții 
cu un creier electronic, așa că 
îmi traduse liber: „INFORMA
ȚII". Intrarăm.

— Lună plină, spuse Profeso
rul, în limba Urnească.

Persoana de după grilaj nu răs
punse.

— Lună plină, repetă el.
— Ce vrei ? întreabă 

cu chelie în formă de
— Să vizităm Luna...
— Ai fost chemat ?
— Nu, propriu zis, 

unele semnale din eter...
— Fără palavre, i-o reteză lu

natecul. Ai bon de poartă P
— N-avem, constatarăm noi...
— Te-a anunțat cineva de sus ?
— Nu ne-a anunțat nimeni... 

Decît prin presă... Dar nu știm 
dacă primiți regulat ziarele...

Lunatecul ne privi ca pe niște 
pămînteni, apoi declară:

— Neanunțat fără bilet de 
poartă nu intră nimeni / Mai ales 
persoanele străine...

— N-ați vrea să-l sunați pe di
rector P îndrăznii eu...

— Pe cine ?! P!
— Pe secretara dînsului...
•— N-ai decît s-o suni singur! 
Întinsei mîna către telefon. 

(Era un telefon pe masă, deoa
rece semăna a telefon)

— la mîna l strigă lunatecul. 
Persoanele străine nu au voie să 
folosească telefonul!

— Atunci ce-i de făcut ?
— Sună de la un telefon pu

blic și mai scutește-mă I
Plecarăm, Profesorul mă între

bă :
— Ai o fisă la dumneata P
— N-am deloc mărunt...
— Atunci, hai I
Revenirăm la rachetă. Rezemat 

de aceasta, ne aștepta lu- 
natec foarte prezentabil. valu
tă ne arătă cu degetul o tă
bliță prinsă de peretele crateru
lui.

— „PARCAREA INTERZI
SA" citi Profesorul. Oftînd, scoase

o hîrtie din buzunarul pentru di
urnă, și i-o întinse. Lunatecul cel 
prezentabil îi tăie chitanța și-i 
dădu două fise rest. O rupserăm 
la fugă către primul telefon pu
blic...

...O voce selenară ne întrebă ce 
dorim.

— Să vizităm Luna, spuse Pro
fesorul încordat.

— Vă trebuie o aprobare!
— O aprobare solicităm și noi...
— Aprobări dă numai Directo

rul General!
— 11 putem vedea P
— In clipa asta a plecat!
— Unde ?
— In concediu !
— Și stă mult P
— O lună, că are vechime... 
Telefonul se închise. Ne îna- 

poiarăm pe Pămînt.
Nicăieri nu-i ca acasă I

Criptografie ORIZONTAL : 1. Glume
pescărești — Sec ! 2. Provoacă 
rîsul — Satire ! 3. De rîsul 
lumii — Se strîmbă de rîs 4. 
E de rîs — Vesel. 5) Atinse 
(mai în glumă, mai în se
rios !) — Vorbă păsărească 
6. Nume masculin — Nu 
face nimic 7. Degajat (fig.) 
— Cete ! 8. În rîs — Comici 
9. Gură spartă ! — Fiare de... 
buzunar — Îți întoarce vor
ba 10. Manifestare veselă —

L-

VERTICAL : 1. Veselie — 
Ris ! 2. Chipul dragostei — 
Haz in argou 3. Listă cu nu
me 4. Satira și umorul (pl)
— Cale I 5. Vai de capul lui 
6. Rîs înfundat ! — Se dis
trează 7. Intrigant celebru — 
Refren popular 8. Dezlegă
toare de limbi — Te iau pes
te picior 9. Fluviu de lacrimi
— Cu nasul tn vînt 10. Rîs 
forțat — Le învîrtește pe 
toate.

TOMA MlCHINțCI

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Patria 
12,15; 14.30; 16,45;
Victoria (orele 9; 
16; 18.30; 20,45).

EA VA RÎDE
rulează la Republica (orele 
8,45; 10,45; 12,45T 14,45; T6.45; 
19; 20,15), Festival (orele 8,45; 
11,15- 13,30; 16; 18,30; 21).

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30).

EL DORADO
rulează la Luceafărul 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; _____
Feroviar (orele 10; 12,45; 15,30; 
18,15: 21), Excelsior (orele 9;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 : 20), Melo
dia (orele 8,30 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21), Modern (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

ZILE DE VARĂ
rulează la București (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) 

VIAȚA ÎN DOI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

HAIDUCII și RĂPIREA FE
CIOARELOR

rulează la Lumina 
12,30; 16; 18,30).

TOM ȘI JERRY 
rulează Ia Doina 
10,30; 12; 13,30;
20,30).

SFÎNTUL LA PÎNDA 
rulează la Lira (orele 
18; 20,30), Vitan (orele 
18; 20,30).

PENTRU CIȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Giulești (orele 10; 
15; 17,45; 20,30), Arta (orele 9- 
14 în continuare. 17; 20,15).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează la Dacia (orele 8,30—
16.45 în continuare. 19; 21).

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează la Buzești (orele 15,30 
18; 20,30).

CĂUTAȚI IDOLUL 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30- 16; 18,15; 20,30).

EDDIE CHAPMAN — AGENT 
SECRET

rulează la Gloria (orele 9;

(orele 10;
19; 21,15),

11,15; 13,30;

(orele
20,30),

( orele 9;

(orele 
16; 1

Piața „Gheorghe Gheorghiu-Dej"

î ziua de 1 MAI, între orele 
17,30—23, vor susține programul 
o fanfară a M.F.A., corul Filar
monicii „George Enescu", actori 
și soliști ai Teatrului „C. Tă- 
nase", cîntăreți ai Ansamblului 
„Perinița", formații artistice ale 
Combinatului Poligrafic „Casa 
Scînteii". P.T.T.R. și ale Minis
terului Minelor. In ziua de 2 MAI 
între orele 17,30—22,30 vor fi 
prezente formații de la coope
rativele „Igiena" și „Arta Popu
lară-, artiști ai Teatrului „C. Tă- 
nase" și ai Ansamblului U.G.S.R., 
o fanfară a M.F.A. în ambele 
zile programele artistice vor fi 
urmate de dans de masă.

de la U.C.M.H. și Casa de cul
tură a sectorului I.

Teatrul de vară „Herăstrău*

Soliști și actori ai Teatrului 
„C. Tănase", orchestra de mu
zică populară, un grup vocal, 
formațiile de fluierași și dansuri 
populare de la Combinatul Po
ligrafic „Casa Scînteii" și 
P.T.T.R., artiști amatori de la 
Casele de cultură din sectoarele 
5 și 7 vor fi prezente în ziua 
de 1 MAI, între orele 17,30—20. 
In ziua de 2 MAI, între orele 
17,30—21,30, alături de orchestra 
„Barbn Lăutaru", de soliști ai 
Teatrului de Operetă și ai An
samblului „Perinița" vor sus
ține programul artiști amatori

Estrada din parcul „Herăstrău*.
Orchestra de muzică ușoară 

cu soliști și formațiile de dan
suri populare ale Caselor de 
cultură din sectoarele 5 și 7, 
orchestra de mandoline cu so
liști de la Ministerul Minelor, 
taraful de la IPROFIL vor sus
ține programul zilei de 1 MAI 
care va începe la ora 17,30 și 
se va încheia în jurul orei 21 
cu un program de filme. Diverse 
formații de amatori de la în
treprinderile „Automatica" și 
„Galenica", Casa de cultură a 
sectorului 1 etc., vor prezenta 
programul din ziua de 2 MAI 
cu începere de la ora 17,30, care 
se va încheia cu demonstrații 
sportive și filme în jurul orei 
22.

Teatrul de vară „23 August"
Corurile reunite, tarafurile cu 

soliști, formațiile de dansuri, or
chestrele de muzică ușoară ale 
uzinelor „23 August" și „Repu
blica" soliști ai Operetei șl 
ai Filarmonicii „George Enes
cu", artiști de la Teatrul 
„Ion Vasilescu" (1 mai între 
orele 17,30—21,30). Artiști ama
tori de la Uzina de pompe, co
operativele „Munca", „Igiena" și 
„Electrobobinai", precum și So
liști ai teatrelor „C. Tănase" șl 
de Operetă, cîntăreți ai Ansam-

UNDE MERGEM?
blului „Perinița" vor fi prezenți 
In ziua de 2 MAI între «orele 
17,30—20,30.
Teatrul de vară „N. B&lcescu*

Programul zilei de 1 MAI 
(orele 18—22) va fi susținut de 
soliști ai Operetei, orchestre, 
grupuri vocale, formații de 
dansuri, soliști de la Uzinele 
„Grivița Roșie", Ministerul Căi
lor Ferate. întreprinderea Teh
nometal, Casa de cultură a sec
torului 8. în ziua de 2 mai 
(orele 18—22), alături de soliști 
ai Ansamblului „Ciocîrlia" și 
cîntăreți și actori al Teatrului 
„Ion Vasilescu", vor prezenta 
programul artiștii amatori de la 
Direcția Regională C.F.R. și în
treprinderea „Laromet".

precum și o fanfară a M.F.A. 
Programul zilei se va încheia 
cu proiecții de filme. în ziua de 
2 MAI (orele 18—21) programul 
va fi susținut de artiști amatori 
de la Direcția Centrală de Sta
tistică, întreprinderea „Stă
ruința", I.O.R., Casa de cultură 
a sectorului 4. Programul, care 
va cuprinde și demonstrații 
sportive, se va încheia în jurul 
orei 22 cu filme.

PĂDUREA PUSTNICUL. O 
fanfară a M.F.A., orchestre 
cu soliști, tarafuri, formații de 
dansuri de la întreprinde
rile „Metalurgica", „Progresul", 
I.R.V.A., „Electroaparataj" (1 
MAI orele 17—20). Demonstrații 
sportive formații de amatori de 
la Uzina de Pompe, Uzina de 
mecanică fină, întreprinderile 
„Mase plastice" și „Metaloglo- 
bus" (2 MAI orele 12—19)

Grădina Cișmigta

în zilele de 1 și 2 MAI, între 
orele 18—19,30, o fanfară M.F.A. 
va prezenta concerte de prome
nadă.
In pădurile din jurul Capitalei

Parcul Vitan
înPe estrada amenajată 

Parcul Vitan vor fi prezente 
în ziua de 1 MAI, între orele 
17—21,30, formații de amatori de 
la Clubul Finanțe, Poșta Cen
trală. Uzinele „Timpuri Noi*4,

PĂDUREA 
O fanfară a 
matori de la 
demonstrații _ 
orele 17—19,30). 
muzică ușoară cu soliști de la 
Casa de cultură a sectorului 2, 
demonstrații sportive ( 2 MAI 
orele 17,30—19).

ANDRONACHE. 
M.F.A., artiști a- 
Uzina Electronica, 
sportive (1 MAI 

Orchestra de

PĂDUREA BUDA-ARGEȘ. în 
AMBELE ZILE între orele 17— 
19 vor susține programe artis
tice formații de amatori de la 
diverse întreprinderi din Capi
tală.

PĂDUREA MOGOȘOAIA. O 
fanfară a M.F.A., orchestre de 
muzică ușoară și tarafuri ; for
mații de dansuri de la între
prinderea „Tehnometal", Uzina 
„Grivița Roșie- etc. (1 MAI 
orele 17—20,30) Orchestre cu so
liști, tarafuri de la întreprinde
rile „Dacia", „Zarea" etc, de
monstrații sportive (2 MAI orele 
17—19,30).

11,45; 14,30; 18; 20,30), Miorița 
(orele 9; 11,45; 14,30;
20,30).

VALETUL DE PICĂ
rulează la Unirea (orele 
18; 20,30).

TOPKAPI
rulează ~Tâ Torriîs (orele 
în continuare, 18,30; 21), Auro
ra (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

ÎNTOARCE-TE !
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30),

APA CURATIVA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

AM ÎNTILNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Viitorul 
15,30; 18, 20,30).

LEUL AFRICAN
rulează la Volga (orele 
în continuare 16,15; 
20,45).

15.30;

(orele

10—14 
18,30;

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Floreasca (orele 
11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45).

EROII DE LA TELEMARK
(orele

9;

rulează la Rahova ( 
15,30; 18; 20,30).

TREI GRĂSUNI 
rulează la Progresul i 
15,30; 18; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20). Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNĂ

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 19), înfrățirea (orele 10; 
16; 19,15).

(orele
c

nobleței umane
(Urmare din pag. I)

CU TOATĂ VITEZA ÎNAINTE @ 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

FRAGII SĂLBATICI 
rulează la Central 
11,15- 13,30; 16; 18,30;

(orele 9;
21).

_ , întîlnesc 
Prin muzeele Capi-

Acolo unde Carpații 
Dunărea ’
talei, — Priveliști carpatine _ 
„Ursul" — La cel mai înalt ni- 
vel — Nuntă țărănească — Mir- 
ceștli în pastel

rulează la Timpuri Noi (orele @ 
9—21 în continuare).

30 aprilie

14.30 Tenis de cîmp ; Româ- 
nia-Danemarca (cupa Davis).
18.30 Curs de limba engleză 
(lecția a 14-a). 19JTO TV pen
tru 
de

școlari. 19,30 Telejurnalul 
seară 20,00 Album liric

închinat muncii. 20,15 Drag 
mi-e cîntecul și jocul. — Mu
zică populară. 21,00 „Triptic 
pe peliculă". 23,05 Telejurna
lul de noapte. 23,15 închide
rea emisiunii.

l

1 Mai

9,00 Transmisiune de la mi
tingul și demonstrația oame
nilor muncii din Capitală cu 
prilejul zilei de 1 Mai. 16,30 
Estradele Capitalei — pro
gram muzical-dlstractiv. 17,30 
Fotbal : Austria-România — 
transmisiune de la Linz. In 
pauză : desene animate. 19,15

Pentru tineretul școlar : „Pe 
drumurile patriei". 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 
„Flori de mai". Emisiune mu- 
zical-coregrafică. 21,30 Filmul 
artistic : „Subteranul". 23.00 
Parada vedetelor. 23,15 Tele
jurnalul de noapte. 23,30 în
chiderea emisiunii.

2 Mai

PROGRAMUL I
10.30 Rugbi : Steaua-Selecțio- 
nata armatei franceze Trans
misiune de la Stadionul Re
publicii. 18,30 Emisiune dis
tractivă pentru copii. 19,00 
Muzică populară românească.
19.30 Telejurnalul de seară. 
19,50 Desene animate. 20,00 
Seară de operetă : Mam’zelle 
Nitouche" de Herve. Trans
misiune de la Teatrul de Stat 
de Operetă. 23,00 Telejurna
lul de noapte .23,10 închiderea 
emisiunii.

PROGRAMUL II
20,00 Prefață la TV 2. 20,10

„Hora" — film, producție ă 
studioului de Televiziune 
20.40 Desene animate. 20,45 
Telejurnalul. 21,00 Concert 
simfonic. în program : Rap
sodia a Il-a în Re major de 
George Enescu ; Uvertura 
„Euryante" de Karl Maria 
von Weber și Simfonia spa
niolă de S. Lalo. Interpre
tează orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Los Angeles. 
Dirijor : Zubin Mehta și Or
chestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu". Solist : 
Ion Voicu. 22,00 Telecinema- 
teca umorului. 22,30 Invitație 
la dans. „Voci de primăvară". 
23,00 închiderea emisiunii.

S-a ajuns astfel ca munca să 
domine cu mult și viața indi
viduală și tot procesul vital al 
societății. Munca este azi re
alitatea majoră a existenței 
umane și sociale. Formele ei. 
din ce în ce mai diversificate 
și mai complexe, domină acti
vitatea omenească pe întregul 
glob, și ridică cele mai impor
tante probleme ale vieții con
temporane, în care sînt anga 
jate toate popoarele din lume

In acest universal și vast 
proces de dezvoltare și trans
formare a muncii, omul a fost 
tot mai mult angajat cu toa
te facultățile sale, stimulate 
mereu de alte și alte necesi
tăți care puneau în mod ex
pres noi probleme de dezle
gat. Ingeniozitatea omului, 
judecata, inteligența și ima
ginația au fost mereu tot mai 
mult și mai superior solicitate 
și astfel, cu drept cuvînt s-a 
scris și s-a constatat că munca 
a format, formează și dezvol 
tă tot mai mult omul; că ea a 
acționat tot mai mult asupra 
naturii însăși a omului, silin- 
du-l să-și dezvolte mereu ap
titudinile de a munci, silin- 
du-l să se depășească mereu 
pe sine, și exercitînd astfel a- 
supra lui o uriașă putere edu
cativă.

Evoluția de-a lungul istori
ei, a muncii omului, în condi
ții noi și tot mai complicate, 
l-a făcut să-și îmbogățească 
mereu cunoștințele, să-și dez
volte spiritul inventiv, să-și 
adune pentru aceasta experi
ențele, scopurile de realizat 
prin muncă fiind din ce în ce 
mai exigente.

Socialismul a transformat ra
dical sensul și fondul muncii 
care a devenit cea mai înaltă, 
cea mai morală activitate a 
omului, căci în socialism ea se 
face în folosul întregii socie
tăți, a progresului. Omul mun
cește chiar pentru sine, într-o 
formă superioară. Ajutorul 
mașinii ușurează munca. Crea
torul universului material 
are donștiința luptei sale cu 
natura și a marilor sale victo
rii repurtate. El a căpătat în
credere în sine. Are simțul 
frumosului și grandiosului pe 
care-1 realizează cu mîinilo 
sale ca un Demiurg. Simte 
dragoste pentru meseria sa. 
iubește în artist. Munca a de
venit o bucurie de creator 
Fără ea, totul ar fi fără rost 
Munca e însăși viața, echili
brul ei, mulțumirea de-a 
ta.

Prin muncă, omul și-a 
stituit un univers real, 
care nu l-ar fi descoperit alt
fel, cum nu s-ăr fi descoperii 
pe sine Lumea pe care și-o 
făurește el singur e frumoasă, 
interesantă, îndrăzneață, e lu
mea dimensiunilor sale pro
prii.

Munca e marea bucurie a 
omului. „Ziua muncii", în în
țelesul ei literal, e omagiul co
lectiv ce i se aduce de oameni.

exis-

corn
pe



DIALOG UTIL
Propunerea U.T.C de a organiza o „masă rotundă" a organiza

țiilor de tineret asupra securității europene, primită cu 

satisfacție la Lido di Ostia

Plouă fără întrerupere și L<do 
di Ostia se află parcă într-o zi de 
început de toamnă. Lîngă gardu
rile metalice ale hotelului Enalc 
afișe scrise de mină comunicau 
laconic: „Oggi sciopcro" (astăzi 
grevă). în interiorul clădirii de o 
eleganță sobră s-au încheiat lu
crările conferinței asupra secu
rității europene organizată de 
Federația tineretului socialist ita
lian. Ultima zi a dezbaterilor s-a 
referit la unele aspecte particu
lare (situația din Portugalia, Spa
nia, Grecia, integrarea europeană 
și colaborarea dintre organizațiile 
de tineret). Expunerea pozițiilor 
a prilejuit constatarea că partici
panții sînt unanimi în ceea ce 
privește solidaritatea cu lupta 
forțelor democratice din Spania, 
Portugalia și Grecia, că resping 
fascismul sub orice formă, a-ar 
manifesta el. Firește, luările de 
cuvînt din ultima parte a șe
dinței au exprimat tentația spre 
un bilanț al conferinței. Dincolo 
de deosebiri de opinii s-a contu
rat concluzia că dialogul inițiat 
de F.G.S.I. reprezintă un început 
ce trebuie continuat Spiritul care 
a prezidat reuniunea a fost cel 
al bunăvoinței, al cooperării con
structiva, facilitîndu-se posibili
tatea ca forțe extrem de diverse 
să ia loc în jurul aceleiași mese 
pentru a discuta în mod util pro
bleme de interes comun. In at
mosfera conferinței s-a putut les
ne descifra influența exercitată 
de evoluția favorabilă a raportu
rilor dintre țările europene

înfăptuirea securității în Eu
ropa nu e o problemă abstractă, 
ci presupune o analiză lucidă a 
realizărilor de pe continent care 
să ducă la așezarea relațiilor in- 
tereuropene pe baze noi. Ideile 
exprimate în această privință au 
fost din cele nud diverse, favori- 
zînil cunoașterea reciprocă.

Reprezentantul tineretului so
cial-democrat danez, relevînd va
loarea acestui tip de contacte re
marca că la Lido di Ostia s-au 
reunit organizații care de obicei 
nu se întâlnesc. Un delegat al ti
neretului democrat grec Lambra- 
kis considera pozitiv faptul că 
„ne-am întâlnit, că ne-am ascul
tat unii pe alții și putem spune 
că astăzi ne cunoaștem mai 
bine**. Delegatul tineretului so
vietic scotea în evidență utilul 
schimb de păreri realizat între 
forțe atlt de (diverse ale tineretu
lui european. Fred Sawbridge, 
exponent al organizației britanice 
(Tineretul pentru o Europă de 
stingă) arăta că datorită confe
rinței s-au putut explora variate

puncte de vedere și s-au stabilit 
elemente comune ale poziției ge
nerației tinere de pe continentul 
european. Alți delegați au men
ționat că în experiența acumula
ta se vor găsi posibilități pentru 
reușita unor noi inițiative. în a- 
această ordine ide idei s-a expri
mat în mai multe intervenții in
teresul față de „masa rotundă" 
pe care U.T.C. o va organiza în 
România în 1969.

Pekka Korvenheimo reprezen
tantul tineretului social democrat 
din Finlanda a declarat: „E în
curajator pentru eforturile noas
tre faptul că viitoarea întîlnire 
consacrată securității europene 
se va desfășura în România, deo
arece cunoaștem activitatea per
severentă a acestei țări în favoa-

»

Prin telefon 
de la trimisul 

nostru

rea destinderii, prezența ei în 
Europa și în lume".

Lucrările s-au încheiat prin 
adoptarea unui comunicat. Acest 
comunicat aprobat (cu unele re
zerve exprimate de cîteva dele
gații) menționează faptul că or
ganizațiile de tineret participante 
la conferință și-au expus punctele 
de vedere și că după o primă

fază de dezbateri generale au fost 
examinate probleme cum sînt: 
alianțele militare, problema Ger
maniei, lupta contra fascismului 
în Europa și formele ce trebuie 
utilizate pentru a favoriza con
tinue raporturi între tineri. In 
comunicat se arată că în cursul 
lucrărilor desfășurate într-o ma
nieră sinceră și cordială s-au în
registrat și dezacorduri asupra 
unor probleme ca și puncte de 
convergență.

„Toți participanții — se subli
nia în continuare — sînt de 
acord să considere că aceste dez
bateri începute trebuie continua
te și dezvoltate cu ocazia unor 
întâlniri viitoare bi și multilate
rale".

Participanții au primit cu sa
tisfacție propunerile făcute în 
acest sens de mai multe organi
zații și în mod special de dele
gația Uniunii Tineretului Comu
nist idin România care va orga
niza în 1969 o „masă rotundă" a 
organizațiilor de tineret asupra 
securității europene" — se arată 
în încheierea comunicatului.

Numeroși delegați și-au mani
festat convingerea că „masa ro
tundă" organizată de U.T.C. va 
oferi un cadra prielnic noilor 
contacte pentru a explora în co
mun căile colaborării tineretului 
din Europa în strădania comună 
pentru a instaura o pace trainică, 
pentru realizarea aspirațiilor sale 
vitale.

EUGENIU OBREA
Roma 29 aprilie.

Statistica tragica
Statistica are calitatea de a de- 

nuda faptele, de a prezenta reali
tatea sub aspectele ei cele mai 
crude. Cifrele au un- limbaj al 
lor, oomunicînd sec faptul. In 
această categorie se înoadrează 
informația furnizată de WAS
HINGTON POST, bazată pe to- 
talizarea unor date oficiale.

In stilul unui proces verbal 
sînt enumerate, fără comentarii,

„Un război 

nedrept și ilegal" 
Ziarul „NEW YORK TI

MES" publică o declarație 
a redactorilor ziarelor stu
dențești și a conducătorilor 
Consiliilor de studenți din 
peste 500 de universități și 
colegii americane, în care, a- 
ceștia își manifestă protestul 
față de politica Administra
ției în Asia de Sud-Est. în de
clarație se arată că „Războiul 
din Vietnam este nedrept și 
ilegal și noi nu trebuie să 
participăm la el". Ei cer, de 
asemenea, guvernului să aducă 

!j roldații americani acasă și să 
i înceteze operațiunile militare.

Autorii declarației adresează 
un apel tuturor tinerilor ame
ricani, cerîndu-Ie să-și inten
sifice acțiunile de protest față 
de acest război.

pierderile umane americane în 
Vietnamul de Sud. Mai întâi, o 
cifră generală : în primul trimes
tru al acestui an și-au pierdut 
viața 4 120 militari americani. în 
Oklahoma, Texas sau Michigan 
sosesc anunțuri pe adresa unei fa
milii sau alteia care poartă an
tetul Pentagonului și le infor
mează că și-au pierdut fiul în 
Vietnamul de Sud.

Ce vîrstă au cei oare au pierit 
la mii de kilometri de casa na
tală ? Transcriem cifrele oficiale :

1608 militari americani morți 
în primele trei luni ale anului în 
curs în Vietnamul de Sud au 
(mai corect — au avut) 19 ani. 
1026 militari americani morți 
în amintita perioadă în Vietna
mul de Sud au avut 20 de ani. 
785 militari americani morți 
în Vietnamul de Sud au avut 
21 de ani.

De la 22 de ani numărul celor 
căzuți scade trepat (ei nu repre
zintă în total decît circa 15 la 
sută)

„Cifrele — precizează WAS
HINGTON POST — sînt o măr
turie a compoziției forțelor ame
ricane în Vietnam formate în 
mare majoritate din soldați care 
au vîrsta de 19—20 de ani și nu 
beneficiază de amânări". Ei sînt 
aruncați în prima linie, sacrifi
cați cei dintâi, tineri care-și pierd 
viața pentru interese total străine

intereselor lor, intereselor poporu
lui american.

în alt ziar american, NEW- 
YORK TIMES, întâlnim două 
cifre: redacția marelui cotidian 
a primit în numai două săptămâni 
un record de 86 000 de scrisori 
care afirmă dorința imediatei în
cetări a războiului din Vietnam 
și exprimă îngrijorarea ca nu 
cumva „administrația să continue 
cramponarea de o politică ab
surdă, fără ieșire". Din acest val 
de scrisori, cel puțin 80 la sută 
— relevă influentul ziar new- 
yorkez — provin de la tineri. 
„Ei — acrie NEW YORK TI
MES — consideră că fiecare zi 
pierdută pentru pace este o 
crimă și se revoltă la gîndul că 
ar putea fi sacrificați pentru o 
cauză lipsită de sens și onoare. 
Ei cer să înceteze imediat masa
crul și prietenii lor să se în
toarcă acasă... Este de temut că 
după speranța intr-un sfîrșit al 
coșmarului vietnamez, orice nă
ruire a* acestei speranțe va duce 
la o explozie a tinerei generații 
cu care, probabil, nici o Admi
nistrație din istoria Statelor Unite 
nu a fost vreodată confruntată".

După tragica statistică din 
WASHINGTON POST — te- 
merea-avertisment din NEW 
YORK TIMES nu apare fără 
fundament

B B

VIZITA DELEGAȚIEI
PARLAMENTARE ROMÂNE

CUBA : Miting la Havana 
de solidaritate cu lupta 
populației de culoare din 
S.U.A. pentru drepturi ci

vile.

Testul electoral din
• Baden—Wiirtt ember g
9 alege parlamentare care

au avut lo minică în landul
Baden—Wiirttemberg, Uniunea

V Creștin Democrată (U.C.D.) a ob
ținut 44,2 la sută din voturi (față 

• de 46,2 la sută în alegerile prece
dente din 1964) și 60 de mandate 
în landtag; Partidul Social De- 

• mocrat (P.S.D.) — 29 la sută din 
voturi (față de 37,3 la sută în 
1964) și 37 de mandate; Partidul 

... . D A Liber Democrat (P.L.D.) — 14,4
t din vaturi (W d» 13,1Lucrez în secția de contabilitate , . . iqaa} io «muiAjii,a unei întreprinderi. Care este ț° ¥ "um.dat*-
principala mea preocupare în Partidul Național Democrat
momentul de față ? începerea w (P.N.D.) de extremă dreaptă — 
noului an școlar. Am un singur 9,8 la sută din voturi (față de 
băiat și îl țin într-o școală a niciunul tn 1964).
particulară deoarece se învață W î„ nrimnl nnd că
mai bine și există mai multă 
preocupare față de copii. Dar 
uniforma și rechizitele școlare 
mă costă în jur de 600 escudos. 
Cărțile revip la 145 escudos. Nu 
mai vorbesc de taxe. Iar < 
cîștig numai 460 de escudos. 
Cum mă descurc ? Trăiesc pe 
datorie."

Răspunsul de mai sus a fost 
dat de una din participantele 
la ancheta întreprinsă recent de 9 
ziarul chilian „El Siglo" în le
gătură cu dificultățile învăță- 
mîntului din această țară latino- 
americană. Adela Benedetti se 
poate considera totuși un pă
rinte fericit. Cu toate greutățile A 
întâmpinate, copilul ei poate 
frecventa o școală. Dar în Chile 
există 1500 000 de copii în fața a x ,
cărora porțile școlilor rămîn • nouă^ afirmare a cmțecului 
mereu închise. . , . /

Potrivit ultimului recensământ 
școlar, ale cărui rezultate 
fost publicate de Direcția de 
Statistică și Recenzare, în Chile 
există 596 000 copii între 12 și 
14 ani și 864 700 tineri între 15 
și 19 ani. Aceasta face un total 
de 1 461 000 care ar trebui să în
vețe din clasa a Vl-a pînă în 
ultimul an de învățămînt se
cundar. Nici jumătate dintre ei 
nu se află în școli. In Chile 
trăiesc 2 987 100 copii sub vîrsta 
de 12 ani. Reducîndu-se numă
rul copiilor pînă la trei ani, toți 
ceilalți ar trebui să fie cuprinși 
în grădinițe sau în sistemul de 
învățămînt elementar, care în 
această țară este de 6 clase. O 
treime dintre ei nu au locuri 
în școli sau pur și simplu nu 
au posibilitatea să Ie frecven
teze.

Tot din datele aceluiași recen- 
sămînt, se știe că în Chile lu
crează la munci agricole 32 000 
copii între 12 și 14 ani și în 
activități neagricole 12 909 copii 
din aceeași categorie de vîrstă. 
Alți 109 900 tineri între 15 și 19 
ani muncesc în agricultură și 
211 900 în industrie și comerț. 
Rezultă un total de 366 700 ti
neri de vîrstă școlară care sînt 
obligați să muncească, de cele W 
mai multe ori în munci ocazio
nale și care sînt primii ce su- _ 
feră de rigorile șomajului.

Dificultățile invățămîntulul 
chilian sînt legate, în primul 
rînd, de greutățile economice 
ale masei de oameni ai muncii 
din această țară. Imensa majo
ritate a copiilor care nu au po- 
sibilitatea să frecventeze școlile ™ 
provin din familiile de munci
tori și țărani, care nu pot să su- 
porte costul ținerii unui elev în- 
tr-o școală. Pentru așa ceva 
trebuie făcute sacrificii e- 
norme care, în condițiile unei A 
familii cu mai mulți copii, sînt 
imposibile. Astfel, după datele 
Direcției de Statistică, indicele A 
prețurilor la mărfurile de con- 
sum a crescut din ianuarie 1967 
pînă în martie 1968 cu 28,8 la a 
sută, iar raportul de schimb al V, 
monedei chiliene față de dolar 
a crescut cu 42,2 la sută. Or, 
muncitorii chilieni primesc în 
prezent aceleași salarii ca și la 
1 ianuarie 1967. După cum sub- 
liniază ziarele din Santiago de 
Chile, în momentul de față, din 
cauza creșterii costului vieții, 
venitul unei familii de munci- 9 
tori s-a redus cu un salariu și 
jumătate pe an.

Bineînțeles, manualele, rechi
zitele și unifo rinele școlare nu 
au scăpat acestei tendințe de dh 
creștere a prețurilor. Intr-un 
interviu acordat ziarului „El 
Siglo", Manuel Hoja, președin- 
tele sindicatului salariaților din " 
librării, a arătat că în ultimele 
12 luni costul rechizitelor școlare _ 
a sporit cu 30 la sută iar cel 
al manualelor școlare cu 20—25 
la sută. „Există o adevărată 
anarhie a prețurilor — a sub- 
liniat el, datorată faptului că 
guvernul n»» a pus bazele unei 
industrii de stat pentru produ- a 
cerea materialelor șl rechizite- W 
lor școlare".

de copii in afara

'-r Se relevă în primul rind că 
P.N.D., obținînd 9,8 la sută din 
voturi, a depășit cu mult limita 
minimă necesară de 5 la sută, asi- 
gurindu-și reprezentarea parla- 

eu mentară în Baden—Wiirttemberg 
nc — adică în al șaselea din cele 

A zece landuri ale R. F. a Germa- 
w niei. Reține, de asemenea, atenția

că singurele partide care atu înre? 
gistrat pierderi de voturi sîiT 
U.C.D, și P.S.D. — care pi ir> 
Baden—Wurttemberg formează 
coaliția guvernamentală. Acest 
fapt a provocat, după cum rela
tează cercurile vest-germane, o 
slăbire a poziției și o știrbire e 
prestigiului „marii coaliții".

Potrivit observatorilor, tn capi
tala Germaniei occidentale ee 
pune acum în mod acut problema 
interzicerii P.N.D. Se preconizea
ză de asemenea, promulgarea unei 
noi legi electorale menite să eli
mine micile partide și să asigure 
majoritatea absolută unuia din 
cele două principale partide prin 
introducerea scrutinului majoritar 
în locul celui proporțional actual, 
ceea ce implică modificarea con
stituției. Or, această modificare 
nu poate fi obținută decît printr-o 
majoritate de două treimi, adică 
cu voturile U.C.D. și P.S.D. lao
laltă.

Cu prilejul vizitei oficiale în 
Franța a delegației Marii Adunări 
Naționale, condusă de acad. Ilie 
Murgulescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Paris, 
Constantin Flitan, a oferit ieri la 
amiază un dejun în saloanele Am
basadei. Au luat parte Achille 
Perretti și Rene Lamos, vicepre
ședinți ai Adunării Naționale 
Franceze, Lucien Neuwirth, pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie Franța-România, Herve 
Alphand, secretar general al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Franței, Renâ Capitant, președin
tele Comisiei legislative, și alți 
membri ai Biroului Adunării Na
ționale, Robert Vizet, secretarul 
Adunării Naționale, deputați, re
prezentanți ai unor mari firme in
dustriale.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă de o deosebită 
cordialitate, ambasadorul Con
stantin Flitan și vicepreședintele 
Achille Peretti au rostit toasturi.

★
Posturile de radio Paris-Luxem- 

burg au transmis o declarație fă
cută de acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, care a împărtășit im
presiile membrilor delegației par
lamentare române aflate în vizită 
în Franța.

Evocînd tradiționala prietenie 
româno-franceză, conducătorul 
delegației parlamentare române a

ÎN FRANȚA
arătat că aceasta își găsește o ex
presie elocventă în legăturile 
multilaterale economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre cele 
două țări. Posibilitățile de dezvol
tare a acestor legături, a adăugat 
vorbitorul, n-au fost nici pe de
parte epuizate, iar pentru dezvol
tarea lor sînt necesare noi acțiuni 
și eforturi comune.

Ieri a avut loc la Comisa
riatul francez pentru energia 
atomică semnarea Protocolu
lui de colaborare în domeniul 
nuclear pe anii 1968—1969 în
tre Republica Socialistă 
România și Franța.

Din partea română protoco
lul a fost semnat de acad. 
Horia Hulubei, președintele 
Comitetului pentru energia 
nucleară de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, iar din 
partea franceză de Robert 
Hirsch, administrator general, 
delegat al guvernului francez 
pentru energia atomică.

Protocolul pe anii 1968— 
1969 se înscrie în cadrul aran
jamentului de colaborare nu
cleară dintre cele două țări, 
semnat în decembrie 1966. El 
prevede schimburi sporite de 
specialiști, bursieri, stagiari, 
de documentație științifică și 
proiecte de cercetare.

România acordă o mare importanța 
cooperării inter-europene
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Succesul „Mioriței"
la Agrigento

~ și jocului 'popular romanesc s-a 
produs în cadrul festivalului in- 

au @ ternațional de folclor de la Agri
gento (Sicilia), încheiat duminică 
seara. Ansamblul „Miorița" al 

@ Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă Româ- 

_. nia a cucerit marele premiu 9 hTemplul de aur". Ansamblului 
român i s-a decernat de asemenea 
o cupă pentru cele mai frumoase 

9 costume.
Distincția „Templul de aur" a

•
 fost acordată și valorosului grup 
folcloric din Agrigento „Val 
D’akragas". Au mai fost premiate

•
 cu cupe ansamblurile Tunisiei și 
Turciei.

Festivitatea decernării premiilor 
a fost precedată de o defilare a 
participanților pe străzile cen
trale ale orașului, pînă la stadio- 
nul municipal. Așezați de-a lun- 
gul traseului, locuitorii din Agri
gento au făcut o, caldă manifestați tie de simpatie grupurilor folclo
rice din cele 9 țări participante. 
Deosebit de viu a fost aplaudat 
ansamblul „Miorița", care — în 
decursul desfășurării festivalului

— s-a impus prin nivelul artistic 
al spectacolelor prezentate. Au 
plăcut îndeosebi „călușarii" și 
„dans din Făgăraș". Ziarele loca
le „La Sicilia" și „II Giornale di 
Sicilia" au relevat în cronicile de 
specialitate calitățile interpretative 
ale soliștilor și rle întregului an
samblu „Miorița".

Participanții 
nea Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa 
au început dezbaterea 
studiului elaborat de 
Secretariatul Comisiei a- 
supra situației economi
ce în Europa.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, delegatul român. 
Petre Tănasie, a arătat că în 
anul trecut s-au accentuat 
tendințele de apropiere și co
laborare economică între țări
le europene. Sub influența 
progresului științific și tehnic 
și prin îmbunătățirea tehnolo
giei, s-au creat noi condiții 
pentru dezvoltarea relațiilor 
economice internaționale.

Făcînd o expunere asupra 
măsurilor adoptate de guver-

nul român în vederea perfec
ționării conducerii și planifi
cării economiei naționale, vor
bitorul a subliniat că rezulta
tele obținute în dezvoltarea e- 
conomică a țării creează noi 
posibilități pentru o mai largă 
participare a României la 
schimburile internaționale de 
valori materiale și spirituale. 
Paralel cu dezvoltarea comer
țului exterior, România acor-^» 
dă o mare importanță coope
rării economice, industriale, 
științifice și tehnologice a ță
rilor europene, considerînd că 
aceasta poate contribui la o 
mai mare stabilitate în rapor
turile economice dintre state, 
la o valorificare superioară a 
posibilităților de care dispune 
fiecare țară.

Președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a adunării Generale a 
O.N.U., Comeliu Mănescu, a 
avut ieri dimineața întreve
deri, Ia Palatul Națiunilor 
Unite, cu ambasadorul Geor
ge Tomeh, reprezentantul per
manent al Siriei, și ambasrHo- 
rul Ismail Fahmi (R.A.U.), 
președintele Comitetului Po
litic al Adunării Generale. 
Convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej s-au referit Ia 
desfășurarea lucrărilor actu
alei sesiuni.

• VICEPREȘEDINTELE S.U.A., 
HUBERT HUMPHREY, și-a în
ceput campania electorală du
minică în fața camerelor de luat 
vederi ale postului de televizi
une N.B.C., în cadrul emisiunii 
„întâlnirea cu presa". Humphrey 
care a anunțat sîmbătă că și-a 
prezentat candidatura la învesti
tura Partidului Democrat, a luat 
apărarea politicii americane în 
Vietnam.

Cu prilejul prezenței în 
capitala Austriei a acad. prof. 
Constantin Daicoviciu căruia 
i s-a înmînat premiul „Gott
fried von Herder" pe anul 
1968 pentru lucrările sale în 
domeniul istoriei, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena, Gheorghe 
Pcle, a oferit un dejun. Au 
participat : Theodor Piffl- 
Percevici, ministrul Învăță
mântului : prof. univ. Hans 
Sittner, președintele Acade
miei de Muzică din Viena și 
președintele Asociației de 
prietenie Austria—România ; 
prof. univ. Erich Schenk, 
președintele Curatorhilui 
pentru decernarea premiilor 
Herder, precum și alte ofi
cialități austriece.

• INCHEINDU-ȘI VIZITA în 
Iran, președintele 
slavia, Iosip Broz 
duminică seara la

R.S.F. Iugo- 
Tito. a sosit
Moscova la

Transplant de inimă 
la Paris

La spitalul Pitie din Paris, s-a anunțat oficial că duminică 
a avut loc o grefă de inimă. Operația de transplantare a fost 
efectuată de dr. Christian Cabrol, asistat de prof. Mercadier.

Pacientul este șoferul Clovis Roblain, in vîrstă de 66 de ani. 
Inima grefată aparținea unui tinăr, în vîrstă de 23 de ani, care 
a încetat din viață in urma unui traumatism cranian.

Luind cuvintul la o conferință de presă, luni la amiază, prof. 
Maurice Mercadier a declarat că pacientul căruia i s-a trans
plantat inima la spitalul Pitie din Paris nu și-a recăpătat luci
ditatea. Bolnavul, a spus vorbitorul, a avut un accident cere
bral, ca urmare a scăderii tensiunii, la o oră după efectuarea 
grefei. Profesorul Mercadier a subliniat că, deși starea sănătății 
bolnavului „inspiră neliniște", electrocardiograma este bună, 
iar pulsul este normal.

invitația lui L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.
• ZIUA DE 28 APRILIE, cînd 

s-au împlinit 16 ani de la sem
narea tratatului prin care S.U.A. 
au căpătat drept de administra
ție asupra Insulelor Okinawa, a 
fost marcată prin< numeroase 
mitinguri și demonstrații organi
zate în 67 de localități ale Japo
niei. Tot duminică a avut loc 
tradiționala întîlnire pe mare 
între 200 de locuitori ai Okina- 
wei și 1 000 de cetățeni japonezi. 
Aceștia au venit pe vase pînă la 
paralela 27, granița convenționa
lă care desparte Japonia de 
Okinawa, unde și-au strîns 
mîinile în timp ce intonau cîn- 
tecul „Okinawa Japoniei'*

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat corespondentului din Salis
bury al ziarului „Sunday Tele
graph", premierul rhodesian. 
Ian Smith, „a respins orice alte 
negocieri cu Marea Britanie în 
care s-ar lua în discuție insti
tuirea principiului conducerii 
majorității africane în Rho
desia".

• ZIARUL IRAKIAN „AL 
MAHAR", citînd surse infor
mate, anunță că după referen
dumul din 2 mai din R.A.U. ar 
putea avea loc o reuniune a șe
filor statelor R.A.U., Irak, Siria 
și Algeria.
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