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TRĂIASCĂ IMAI
e-ani deprins în fiecare an construc
tiv — din acești 25 de ani de la Eli
berare — cu o nouă măsură a timpu
lui socotit în intensitatea faptelor. Zi 

de primăvară și tinerele, zi de sinteză și de bi
lanț, zi în care flamurile celor ce muncesc, flu- 
turînd în bătaia vîntului. simbolizează forța 
solidarității muncitorimii de pretutindeni, 
hotarirea de luptă, speranța și pacea, ziua da 
1 Mai aduna, pe pămîntul nostru, toate Me
ridianele de hărnicie ale țarii, într-o vasta 
proiecție de spectacol sărbătoresc.

Ne-am deprins în fiecare an constructiv — 
din acești 25 de ani de la Eliberare — să ra
portăm, de Ziua Muncii, victoriile noastre în 
construcția șt desă
vârșirea noului edi- 
ficiu al țării, operă 
a partidului înfăp
tuită de milioane 
de mîinî. An de an, 
iit prima zi de mai, 
ceea ce o pătrime 
din an e socotit la 
noi anotimp, cu o 
frenetică distribu
ție de culoare, lumi
nă, farmec în geo
grafia zilelor, s-a 
concentrat — în a- 
cest ultim sfert de 
veac — pe semnifi
cația unui anotimp- 
primăvara. Am des
chis un arc prin 
care am unificat 
primăverile și con
tinuăm a lucra cu 
mistriile sub bolta 
lui. O dată cu prima zi a lui mai intram nu 
numai cosmic în plin anotimp al prefacerilor, 
dar acest I Mai, fiecare 1 Mai din ultimele 
decenii, se leagă în memoria noastră de amin
tirea primei izbucniri populare de energie, a 
primei mari sărbători populare într-o țară in
trat* fai zodia libertății.

Sărbătoarea primei zile a lui Mai îți spo
rește astăzi semnificațiile prin proiecția — în 
orizontul acestui an — a două evenimente 
de o deosebita însemnătate în viața patriei, 
a națiunii noastre socialiste î aniversarea nnui 
sfert de veac de la Eliberare și Congresul al 
X-lea al partidului. Este, în același timp, un 
an decisiv în înfăptuirea obiectivelor cincina
lului și în pregătirea bazei materiale pentru 
trecerea la viitorul plan de cinci ani în curs 
de elaborare. Victoriile pe care le raportează, 
in aceste zile, oamenii muncii din industrie 
și agricultură, din construcții, de pe șantierele 
științei, culturii și artei, ale întregii noastre 
' ieți sociale, aflată în plina perfecționare și 
dezvoltare, sînt elocvente pentru hotarirea fier
binte, profund patriotică, a întregului nostra 
popor, de a-și consacra toate forțele îndeplini
rii exemplare a sarcinilor cincinalului. obiec
tivelor de însemnătate istorică stabilite de 
Congresul al IX-lea si Conferința Națională a 
P.C.R. Întrecerea, desfășurată pe scan națio
nală, pentru îndeplinirea și depășirea planului 
de stat pe 1969 în industrie și agricultură 
întreceiea între institutele de proiectare și cerce
tare, consacrata ridicării pe o treaptă superioara 
a activității științifice, au imprimat acestui an. 
încă din primele sale zile, amprenta unor cău
tări novatoare în toate domeniile, pentru fructi
ficarea tuturor rezervelor existente, pentru spo
rirea eficienței muncii, a ridicării ei la indici 
de calitate tot mai înalțî. In competiția spori
rii zestrei economice naționale, a făuririi unor 
valori materiale lot mai înalte, tineretul, ală
turi de întregul popor. își înscrie aportul său
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Mai nu înseamnă doar 
a colora o pagina de 
istorie mereu noua ci, 
redescoperind sensuri
le zilei-sîmbol, poți sâ 
anticipezi vîrste vii
toare, elanuri și lu
mini pe care încâ nu 
le-ai încercat, te poți 
conecta la înalte ten
siuni sufletești, desă- 
vîrșind, desăvîrșindu- 
te.

Sâ i se îngăduie po
etului ca măcar cu 
acest prilej — să facă 
un schimb : să pri
mească de la tinerii 
care, deși țiu mînuiesc 
condeiul, au totuși o 
vibrare lăuntrică, soră 
cu poezia, sâ primeas
că simplitatea felului 
lor de a vorbi despre 
Mai renunțînd, la rîn- 
du-i/ în favoarea lor, 
la inefabilele piese de 
recuzita ale meșteșu
gului său — imaginile. 
Altcineva se cade, de- 
cît el, sa duca la îm
plinire metaforele de 
otel si beton ale ma
rilor construcții, altci
neva coace în cuptoa
re de cărămidă culori
le înnoirii, altcineva' 
sapă — la modul cel 
moi concret cu putință 
— la temeliile timpu
lui. El, poetul, ar pu
tea vorbi despre sem
nificațiile lui Mai ‘69 
folosindu-se de cea 
mai fertilă dintre scri
eri : aceea în haine de 
lucru, aceea purtînd cu 
sine mesajele încă ne- 
efirmate ale generații
lor ce vor fi, descin- 
zînd din rîndurile 
lor ce alcătuiesc 
nerația de azi :

A muncii pline
devotament pentru ca 
instituțiile socialismu
lui să caute cu mîndre 
turle văzduhul

A încrederii în ener
giile poporului — va
tră genetică, de mi
racole ;

ce- 
ga-

da

A speranței. 
Generație care 

gata să iasă în stra
dă cu steagurile lui 
Mai fluturînd deasu
pra coloanelor fără 
sfîrșît, pentru a-și a- 
firma încă o dată stri
gătul vital, dorința de 
a-șî întemeia viitorul 
pe solide temelii.

Tinerii înțeleg co pe 
o îndatorire de răsu
net primordial con
struirea cu migală și 
înalt sentiment al răs
punderii a obiective
lor celor mai îndrăz
nețe pe care sfaturile 
Uriașei Obști, călă
uzite de partid, le-au 
gîndit pentru a conso
lida temeliile socialis
te ale țării.

N-au trecut multe 
săptămini de cînd am 
trăit cu entuziasm acel 
moment electoral care 
ne-a îngăduit sâ ne 
facem ou2Îto opțiu
nea. S-a văzut cu lim
pezime ce drumuri se 
înfiripă sub pașii noș
tri. A fost mărturisite 
dragostea fafă de un 
partid care și-a asu
mat istorice răspun
deri și care a căpătai 
încrederea și fierbin
tele atașament al tu
turor oamenilor mun
cii : Partidul Comu
nist Român. Ne-am re
afirmat; setea de pace. 
Dorul de liniște. Și 
cîne vrea ca țara să 
trăiască în pace și să 
urce trede de belșug 
e, implicit, apropiat 
de inima bătînd ge
neroasă a partidului.

Da, am ales : A fi 
comunist înseamnă a 
răspunde la modul cel 
mai lucid chemărilor 
timpului, a te depăși, 
a avea mereu puterea 
de a evita ireparabi
lul detectînd izvoarele 
cele mai sigure ale 
izbînzii.

(Continuare in 
pag. a V-a)

• fierbinte.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ton Gheorghe Maurer, Emil 
Rodnaraș. Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț. Janos Fazekas, Manea 
MAnescu, Emil Drâgănescu, 
Dumitru Popa, Mihai Dalea 
precum și Mihai Marinescu și 
Ion Pățan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, au fă
cut miercuri o vizită la Expo
ziția industrială a Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

La intrarea în expoziție, 
conducătorii de partid și de 
stat au fost întîmpinați de 
Vaclav Vales, vicepreședinte 
al Guvernului Federal al R. S. 
Cehoslovace, conducătorul de
legației guvernamentale ceho
slovace, și membrii acesteia, 
Karel Kurka. ambasadorul Ce
hoslovaciei la București, Al
fred Lenard, directorul expo
ziției.

Erau de față Corneliu Mă- 
nescu. Bujor Almășan, Alexan
dru Boabă. Ion Avram. Ni- 
coîae Bozdog, miniștri. Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Victor Ionescu. președintele 
Camerei de Comerț.

Conducătorii de partid și 
de stat au vizitat standurile 
expoziției în care este pre
zentată o mare diversitate de 
produse ce oglindesc nivelul 
actual de dezvoltare al econo
miei R. S. Cehoslovace. BogatMUNCA SUPREMA

VAL OARE
LA CARE NE
RAPORTĂM

a ProMoțiile tinereții hti in fiți ta karta 4e tz> h de anac a patriei 

• Virata nuntii — virsta creației • Sti«ța de a csbța «trecerea ca 

a Arde o flacără romantică a 0 n de Mcca ■ Romana sooa ții

Ziua Muncii... O sărbăto
rim a daaizecijicincea aeră 
pe pământul unei Românii li
bere, al unei Românii care, 
sfirșind cu trecutul de asupri
re capitalistă, a ridicat pe e- 
mul muncitor la rangul de 
stăpîn al tării, al bogățiilor ei. 
al propriei vieți.

reprezentată este ramura in
dustriei construcției de mașini 
— produsele industriei de au
tomobile, mașini-unelte, ma
șini agricole, mașini pentru 
construcții, machete ale unor 
instalații complexe pentru in
dustria energetică, mașini tex
tile și grafice. Sînt expuse, 
într-o gamă variată mașini de 
precizie, produse ale industriei 
electrotehnice de curenți slabi, 
produse chimice și farmaceu
tice, precum și produse ale 
industriei textile și de con
fecții, instrumente muzicale, 
bijuterii, porțelanuri, crista
luri, obiecte de artizanat.

In timpul vizitei, oas
peții au primit explicații am
ple referitoare la calitatea 
produselor, precum și asupra 
modului de funcționare a ma
șinilor și utilajelor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat au apreciat nivelul 
tehnic la care sînt realizate 
produsele, precum și modul 
de organizare a expozi
ției. Președintele Consiliului 
de Stat și-a exprimat convin
gerea că expoziția va contri- 
hui la dezvoltarea și adîncirea 
în continuare a colaborării e- 
conomice româno-cehoslovace.

înainte de plecare, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au consem
nat în cartea de onoare a ex
poziției : „Expoziția cehoslova
că ne-a oferit o grăitoare ima
gine a progreselor obținute de 
poporul cehoslovac în organi
zarea și dezvoltarea unei in
dustrii de înalt nivel tehnic. 
Ea constituie o semnificativă 
expresie a talentului, pregăti
rii tehnice și capacității de 
creație a muncitorilor și teh
nicienilor. a inginerilor și spe
cialiștilor din industria socia
listă a Cehoslovaciei.

Felicitînd din inimă pe or
ganizatorii expoziției, urăm 
poporului Cehoslovaciei fră
țești noi și mari succese în 
dezvoltarea economiei și în ri
dicarea nivelului do trai. în 
edificarea socialistă a patriei 
sale“. '

Vicepreședintele Guvernului 
Federal al R S. Cehoslovace, 
Vaclav Vales, a mulțumit con
ducătorilor de partid și de 
stat pentru vizita făcută |1 
pentru cuvintele de caldă a- 
preciere la adresa expoziției 
și a produselor prezentate.

(Agerprei)
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<k JwT l a rfrvt *c«l <ie mâna ca un zîmbet al îndrăz- 
la aed pr^si 1 Mai ccsd tap- nețului aflat sub constrîngeri : 
tui c* «wM doutefti pue* celor care nu munceau, o săr- 

■r an aaai rra bâtoare a muncii li se părea 
âa. Ziarele do subversivă. iar cei ce duceau 

eră. de-o întreagă istorie greul 
■Be muncii, departe de a se le- 

_poi păda de acest efort dat omu-
lolâ Mai cv aa- lui ca o măsură a forței sale,

voiau să facă din ea o sărbă
toare. O năzuință demnă de 
adevăratul chip al clasei mun
citoare. de pretutindeni.

Privim imaginile din zia
rele timpurilor trecute, imagi
nile de stradă, scenele de mi
tinguri ținute in cine știe ce 
sală strimtă, întîlnirile cam-

pcstre sub soarele întîiei zile, 
adevărate, a primăverii, și ne 
întrebăm ce era dominant, a- 
luncî, in actul sărbătorii : ci
tim (sau subînțelegem) că 
ceea ce se visa în primul rînd 
era ca munca să fie liberă.

(Continuare în pag. a ll-a)

ASTAZI, la ora 9,00, postu
rile noastre de radio și tele
viziune vor transmite în di
rect, din Piața Aviatorilor din 
Capitala, mitingul ți demons
trația oamenilor muncii cu 
prilejul zilei de 1 Mai.
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(Urmare din pag. I)

Sărbătoarea muncii se înso
țea de ceea ce era esențial in 
vreme : sfarîmarea lanțurilor. 
Pe urmă ? Pe urmă venea în
crederea în capacitatea omu
lui, în hărnicia sa, în inteli
gența sa creatoare, încrederea 
în puterile muncii. Nu era, în 
anii de luptă, prea mult timp 
pentru „ziua a doua“ ; trebuia 
pregătită prima victorie.

...Și iatâ-ne, a*i, 1 Mai 
1969, milioane de oameni ie
șind pe străzi și în piețele 
orașelor, mbnundu-ne în sălile 
cele mai frumoase ale satelor, 
precum în cele mai mari am
fiteatre ale primăverii sa săr
bătorim a 25-a zi lîbera a 
Muncii. 0 dată cu țara, mun
ca a evoluat ea însăși, deve
nind una dintre marile, funda
mentalele personalități ale 
timpului. De la situația de vi

tregită, și-a creat, într-adevăr, 
statutul cinstei și onoarei. Dar 
nu numai atît. S-a ramificat 
și amplificat: pe pămintul ro
mânesc en cuprinde, în 1969, 
peste 12 uOO de profesii. In e- 
poca în care suitisticienii a- 
firma că intr-un singur an 
(1969) pe pamint trăiesc 96 
la suta din numărul sa van ți - 
lor întregii istorii a globului, 
munca și-a apropiat cultura 
tehnică și devine, din ce în ce 
mai mult, o îndeletnicire in
telectuală. Omul muncii este, 
tot mai mult ajutat, dacă nu 
dublat, de produsele iute li- 
genței sale — ordinatoarele, 
calculatoarele, automatizarea.

Peisajul țării, schimbat de 
ia an Ia an, sta mărturie că 
misiunea istorică pe care și-a 
asumat-o clflMi muncitoare din 
patria noastră, misiunea de a 
făuri o rocietate eliberată de 
exploatare, în care ora ui ui

să-i fie permis să-și recupe
reze esența umană, și s-o a- 
firme ca unic fundament al 
demnității sale, s-a îndeplinit 
și continuă sâ se îndeplineas
că în condițiile în care între
gul nostru popor, strâns unit 
în jurul partidului, solidar și 
indivizibil, și-a însușit cu un 
impresionant entuziasm liniile 
directoare ale evoluției și 
propășirii sale viitoare și ac
ționează. pe calea unei activi
tăți productive, bazat pe teh
nică și o superi aeră organi
zare. pentru înlănțuirea fie
cărui proiect al viitorului.

Valoarea numărul unu în 
realizarea lumii visate a so
cialismului și comunismului, 
munca a devenit, astfel — și, 
noi, tinerii, o înțelegem pe de
plin — valoarea principală la 
care ue raportăm aeL la cea 
de-a 25-a sărbătoare a vinu
lui de mai fiber.
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PROMOȚIILE 
TINEREȚII 
FATĂ ÎN FATĂ 
CU HARTA DE 
AZI Șl DE MÎINE 
A PATRIEI

Ne-am propus să începem 
reportajul-anclietă pe tema 
muncii, a acelei munci, cum 
spuneam, concepută ca supre
ma valoare la care ne rapor
tam, călătorind printr-o lume 
căreia, sub aspectul purității 
virstei. i-am alătura epitetele 
inefabilului : tinerețea aflată 
în perioada uceniciei sale ce
lei mai autentice la școala 
muncii.

...Copiii care, așa cum ple
da cîndva un cunoscut pro
fesor român, încă de cînd 
încep sa umble prin odaie se 
simt atrași de „minunile mun
cii”, doresc să înfăptuiască și 
ei lucruri utile, asemeni oa
menilor maturi.

...Elevii (cîteva milioane 1) 
. rinduiti în băncile atît de 

numeroaselor noastre școli, 
unde învățarea muncii începe 
cu deprinderea de a spune 
„bună dimineața” tovarășului 
învățător, cu știința de a-1 
face pe „A”, cu priceperea 
de a tăia dintr-o bară de me
tal a atelierului-școală o ri
glă pentru traiectorii sigure în 
mirificul sau, poate, fantasti
cul proces de prefacere a ele
mentelor naturii în obiecte 
utile. în case de locuit și a- 
vioane pentru cucerit distan
țele globului.

...Și tot așa, uretnd. pînă la 
adolescenta însoțită de regu
lile trigonometrie!, de legile 
catalizării și reacțiilor chimice, 
de unicitatea fenomenelor de 
cultură, produse cu talent, 
dar și cu o inexprintohilă tru
dă, ca să-i dăm cuvîntul lui 
Hemingway.

...Și încă, mai departe : lu
mea amfiteatrelor, școala su
perioară a muncii înscrisă pe 
scara atît de complicată a 
vieții modeme.

De unde pornim ? De la 
fetița din însemnările profeso
rului Simion Mehedinți, care, 
cînd îți vede mama frămîn- 
tînd coca în novată, arde de 
nerăbdare de a pregăti și ea, 
la dimensiunea priceperilor ei, 
o pîine, fetiță care nu nu
mai că nu trebuie îndepăr
tata, ci trebuie încurajată în 
această dorință, căci ea simte 
nevoia intimă SĂ MUN
CEASCĂ. și iată-ne ajunși la 
7,iua distribuirii diplomelor 
de specialiști sau a susținerii 
tezei de doctorat, în amfitea
trele politehnicii, agronomiei, 
literelor, medicinii... Ce drum 
uriaș parcurs spre înnobila
rea omului, în acest răstimp 
în care axa întregii învăță
turi conduce cu siguranță 
spre tînărul capabil a desfă
șura o activitate constructivă, 
care știe să muncească și are 
răspunderea propriei munci I 
Rămîne pentru noi un fant 
reportericesc, cu excepționale 
valori de simbol, procedeul 
utilizat în unele facultăți de a 
efectua repartizarea absolven
ților printr-o comisie centra
lă. aflată în fața unei stații- 
radîo și care dialoghează cu 
toate instituțiile de învăță- 
mînt superior în același timp 
— de la Cluj, Iași, Timișoara, 
București etc., etc. — cu ab
solvenții din promoția respec
tivă, avînd în față, fiecare, 
harta țării, locurile unde este 
nevoie, de ei. O promoție, în 
întregimea ei, reprezentînd o 
generație de specialiști în
tr-un domeniu, față în fața 
cu pămîntul românesc, cu 
perspectivele de înflorire a a- 
cestuia, conturate de partid. 
Ori în care dintre punctele 
conectate prin radio te-ai afla, 
auzi în difuzoare respirația 
tuturor, și ei toți se aud. 
Viața le va cere — sînt con- 
știenți — să posede calitățile 
omului socialist în totalitatea 
lor, dar întîlnirea la care a- 
sistă este dominata de una : 
munca lor viitoare. Elementul

esențial cu care intră în 
viață.

Abordînd, deci, această 
lume atît de complexă — for
marea viitorului „om al mun
cii” — am avut senzația re
porterilor care pășesc în- 
tr-unul dintre cele mai intere
sante laboratoare posibile.

Mai întîi, o filozofie coti
diană a muncii, desprinsă din 
experiența fiecăruia și adu
nată din sfaturile părinților.

„Care părinte, ne spune tî- 
nănil profesor ’’
GHE PREDA.
Dolcești, județul 
ocupîndu-se de 
copiilor săi, nu

GHEOR- 
din satul 
Gorj, pre- 

viitorul 
_ r___ __ se preo
cupă de pregătirea lor pentm 
muncă ? în ceea ce ral pri
vește, întreaga mea persona
litate de astăzi cate pertmie 

^determinată de exemplul pă
rinților mei, oameni harnici, 
care nu știau să se exprime 
ca Goethe In legătură ca sa
tisfacția pe care o dă omu
lui munca — „încheierea cea 
din urmă a înțelepciunii”, dar 
care, prin modul lor simplu 
de a porni dis-de-dimineața 
la treabă, aveau, ca și unul 
dintre eroii marelui scriitor, 
convingerea că „numai acela 
e vrednic de libertate și viață, 
care și le ciștigă zilnic”. Cli

Se pregătesc martie germinații

pelor, nenumărate, în care 
roadele muncilor lor le ve
deau înfăptuite, le vor fi zis 
și ei, în felul lor, ca și marele 
poet : ramîneți, sînteți prea 
frumoase ! în orice caz, din 
exemplul lor, al părinților, am 
învățat noi, copiii, pe negîn- 
dite, căci astăzi nu-mi mai 
aduc aminte cîte vorbe ne 
vor fi spus tata sau mama 
cînd eram mici, dar cred că 
am luat cu noi respectul lor 
sfînt pentru truda de fie
care zi”.

Familia, recunosc absolut 
toți pedagogii, reprezintă 
punctul în care se realizează 
cel mai bine legătura crea
toare dintre generații. Făcîn- 
du-i pe părinți atenți la mi
raculoasa disponibilitate pen
tru muncă cu care este în
zestrat fiecare copil, S. Me
hedinți îi îndemna să nu uite 
că în viață „nimic nu învață 
omul deplin, pînă nu mun
cește", că trebuie să-i învețe 
pe copii să muncească în fie
care zi — măcar cîte puțin — 
formîndu-le deprinderea de a 
face din muncă un dar, nu o 
pedeapsă... Avem, într-adevăr, 
în familia românească, o bună 
școală a muncii, ale cărei vir
tuți sînt transmise cu grijă de 
părinte din generație în gene
rație.

Școala însăși, cea organi
zată de către stat, dispune și 
utilizează de multiple alte po
sibilități de a spori evoluția

turcului. In plan rbe p ta 
«peria lizare propriM-zixă — 
«pre actul creator al aonndL 
angajate yî profunde totodtoi. 

..In băncile amfiteatrrfnr ie- 
confinnă tiaărnl profr- 

AUKEI BKLDEA- 
Dohrovăt. jraMni

»ene, 
sar

Iar 
haina 
traiului „ușor", fără efosL 
fără dorința dr a melts a tu 
însuți ceva. ■■ to lunitoRps 
niciodată. Dsrcălu rari — 
Alexandra Dram, CouMuutan 
Caoprafa. Stodsa Qiracwrrauu- 
Vasile Axvinte — na-au invi
tat cum - fcp*d
tratație pentru totdeauna. De 
k ei ara învățat că e rușinos 
să datorezi trăirea. întreține
rea vieții. altcuiva decît mun
cii tale-.

între învățarea deprinderi 
de a munci și etica omului, 
modul său de a acționa — 
rezultă, deci, o relație direc
tă, determinat! de Însăși ra
portarea lui la acest criteriu 
esențial : tu, cu mina ta. cu 
capul tău — ce prodaci ?

Iată, în continuare, mărtu
risirea aceluiași tin&r :

,Je pre nd mon bien, ou je 
le trottve**, spunea Moliere. 
Din acest punct de vedere, 
fiind sigur că trebuie să da
torez totul muncii mele, eu 
am găsit tot ce-mi trebuie în 
societatea socialistă. Erau, 
poate, unii care nu credeau, 
acum 25 de ani, că țara noas
tră se va reface atît de repe
de și va deveni leagănul ri- 
selor celor care știu si le aibă. 
Învățînd să muncesc, am în
vățat să am visuri...*".

A avea visuri. înseamnă. In 
bună măsuri, a avea idealuri. 
Deschidrw. de acera, scriso
rile sosite la ancheta noastră 
despre ideal, «i facem o con
statare îmbucurătoare : in ab
solut toate ifapuimiih pri
mite. tinerii ne mărturisesc 
legătura directă dintre irapfe- 
mxea aspirațiilor lor de 'ii tor 
ți muncă, dintse rarasai p 
profesia pentm care or pre
gătesc sau pe care o practică.

,£ste posibil — desprin
dem din scrisoarea finăraliti 
TEODOR IOXESCU, de* h 
școala tehnici de maiștri co
rniști din Năvodari — ca 
altădată, unii să-și fi văzut 
îndeplinit .-idealnl“, tra mun
cind, ri himindu-re pe ah* 
forțe de susținere.

dau seama, și ca mine gîn- 
desc toți colegii mei, că în
treținerea demnității noastre 
de oameni adevărați, demni
tate aleasă ca ideal, nu se 
poate face altfel decît prin 
muncă. Munca este apa vie a 
vieții, ea te face respectat în 
ochii tăi și ai altora, îți ține 
întotdeauna în stare pură 
ambiția de a fi cinstit în tot 
ce faci, și-ți poate da satis
facțiile cele mai mari. Mulțu
mesc pe această cale ingine
rilor I. Dobrin, A. Stoica și 
C. Coca, ca și economistului 
S. Casabalian, profesorii mei 
— care m-au învățat sâ am 
pretenție la o asemenea ținu
tă omenească".

Am putea cita, astfel, ne
numărate mărturisiri ale tine
rilor, mărturisiri care dove
desc că din acest uriaș labo
rator de pregătire a persona
lității, constituit de familie, 
școala, facultate, organizația 
de tineret, ei reușesc, dato
rită spiritului în care sînt e- 
ducați, al condițiilor de care 
dispun și al cadrului în ca- 
re-și văd înscrise, în viitor, 
propriile activități, să subli
meze și să recepteze acea 
învățătură rămasa de la cei 
mai buni ai noștri, dintotdea- 
una : faptul că spre deosebire 
de toate celelalte viețuitoare, 
care rămîn în același stadiu 
de la naștere pînă la moarte, 
omul singur poate să-și spo
rească valorile, căci el singur

tto Cmd focurile furnalului desenează luminile fi ATM
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te — a vranei rate i datorie.
„Că lucrările stau așa. spu

nea profesorul ION POPES
CU. directorul Liceului „Gh. 
Lazăr” din București, ne-o 
deraofutrează cd mai eloc
vent masurile luate de partid 
și de stat în ultima vreme, 
măsuri între care în
vățând ntiilni, ca și alte legi, 
sînt menite să sprijine pregă
tirea cadrelor pentru munci, 
în toate domeniile activității. 
Recenta cuvin tare a tovarășu
lui .N icnite Cemșewe. ros
tita la Conferința U.A.S.R., 
este numai una dintre multi
plele dovezi ale acestei pre
ocupări a partidului nostru, 
un patetic îndemn adresat 
generației tinere de a-și pre
găti viitorul la nivelul exi
gențelor muncii în epoca 
contemporană, socialistă”.

Treeută în custodia întregii 
societăți prin uriașele efor
turi de investiții și coordo
nare științifică pe care le re
clami. pregătirea generației 
pentru muncă se află. In pra
gul acestui în tu de mai, în
scrisă în sferele altor dimen
siuni, de anvergură, în com
parație cu epoca visului șî 
luptei pentru cîștigarea liber
tății muncii. Școala muncii 
depășește azi cu mult cadrul 
școlii propriu-zîse : de la 
cursurile de împrospătare a 
cunoștințelor tehnice, de ridi
care a calificării profesionale

i

CH. 
secție 

an 
e au

tești continuu elev, să înveți 
mereu**. Efortul de dtrpâ 
diplomă” na qlu reprezintă 
o fraza dintr-un mama! de 
prospecție a invățdmintnlm 
viitorului. El este o realitate 
a marii școli contemporane a 
muncii. „.Azi și profesorii dan 
examene'", ne spune prof, 
univ. dr. CONSTANTIN 
CIOPRAGA. subliniind ideca 
obligativității unei continue 
împrospătări a cunoștințelor 
în acest secol în care -— po
trivit constatărilor practice — 
unele meserii se modifică 
fundamenta] la distanță de 
numai cîțiva ani, epocă în 
care inginerul specializat în 
electronică acum uti deceniu 
și jumătate și*a pierdut com
plet calificarea dacă n-a ți
nut pasul cu progresele pro
priei profesii.

O imagine sugestivă, con
cretă, a modificării sensului 
însuși al noțiunii de muncă, 
acea muncă pe care o sărbă
torim la 1 Mai 1969, și care 
este rodul complexului pro
ces de pregătire etică și pro
fesională desfășurat de-a lun
gul acestui pătrar de secol, 
sub conducerea partidului, 
ne-a oferit-o tovarășul ingi
ner VALERIU MOMANU, 
directorul tehnic al Uzinei de 
Fire și fibre sintetice Săvi- 
nești : „Acum zece ani, ne 
spunea domnia sa, ne pre
ocupam, pur și simplu, de 

faptul ca si-i îndrumăm pe 
tinerii din satele înconjură
toare $â se apropie de munca 
intr-o uzină chimică si în 
fata căreia. în prima chpă. ră- 
mînean fără glas. Intre plugă- 
rie si chimia polimerilor na 
ne lăsase istoria nici o legă
tură. Cine xroea la lucru 
conștiincios, fără alte preten
ții, era, atunci, trecut pe pa
noul de onoare. Disciplina 
fiind lege și azi, pretențiile 
fața de omul care muncește 
au crescut însă infinit. A veni 
disciplinat la lucru, în profe
sie este egal cu a respira. 
Dar a trai, în aceeași profe
sie modernă, înseamnă in
comparabil mai mult. Și noi 
am reușit să obținem ridica-

VIRSTA MUNCII
VIRSTA CREAȚIEI

A

Uriașului laborator prin 
care trece tinerețea în peri
oada cînd învață ca și cum 
să muncească îi urmează 
(trebuie să-i urmeze !) o vîr- 
ită a recoltelor. Din această 
\'îrstă face parte peisajul ac
tual al siderurgiei gălățene, 
a cărei construcție începea, 
cu cfțh-a ani în urmă, prin 
mușcătura unui metru cub de 
pămint de către cupa unui 
enavator și la care asistau, 
emoționați de clipa pioniera
tului. câțiva inși. Din aceeași 
recoltă face parte — ridica
tă la o patere și mai mare — 
arculația cu bil o urii or incan
descente printre rolele uria
șului blaming răsărit pe ace
iași loc, fac parte zilele și 
nopțile de veghe in fața in
teligentelor tablouri electro
nice de Comandă. Vîrsta re
coltelor înseamnă creșterea, 
sub ochii noștri, din străfun
durile Dunării, a piedestale
lor de beton ale viitoarei hi
drocentrale, munte uman în
gemănat în adîncuri cu roca 
— operă a naturii... La Lotru, 
GHEORGHE COCOȘ, unul 
dintre miile de oameni care 
au lăsat în urma lor Argeșul 
ce dă lumină, chemat urgent 
de treburi la județ, ori în 
marele sfat al țării, unde este 
deputat, folosește în săritura 
peste munți helicopterul pen
tru ai economisi timpul atît 
de necesar trudei lor, acolo 
unde se străpung alte tune
luri de aducțiune, unde se 
ridică alt imens baraj și se 
creează altă mare nouă... Vîr
sta recoltei, totodată, pe o- 
goarele socialiste ale patriei, 
în laboratoarele de cercetări, 
la masa de scris, la catedră 
sau în fața șevaletului...

Să parcurgem sinteza unor 
biografii care ni se par sem
nificative !

platformă area Ia această 
exigențelor contemporaneită
ții. Noua ani a durat proce
sul transformării depline a 
plugarilor în operatori chi- 
oriști. ani pe cart, aici, h Să- 
vineștL îi numim „ai facerii”, 
în anul următor, producția a 
crescut — cu aceleași utilaje, 
în aparent aceleași condiții, 
cu aceiași muncitori (fizic), 
dar cu alți oameni (prin Ști
ința lor de a munci) de zece 
ori fața de începutul timid al 
uzinei. Aici, la Săvinești, am 
intrat în perioada recoltelor 
așteptate de pe urma investi
țiilor făcute în pregătirea mo
dernă a omului care mun
cește...**

• La Institutul de Fizică 
al Academiei s-a realizat un 
mare succes: obținerea pen
tru prima oară la noi în țară 
a laserilor cu semiconductor!. 
Echipa de cercetători-autori 
întrunește mulțî tineri. între 
ei remareîndu-se cu strălucire 
inginerul IULIAN PETRES
CU, care numai după 4 ani de 
la încheierea studiilor universi
tare. la 26 de ani, a elaborat 
metodele de preparare a ma
terialului, a Contribuit la rea
lizarea practică a dispozitivu
lui de arsenură de galiu. ob- 
țînînd de fapt diodele laser. 
Azi. el jî coechipierii săi. lu
crează la perfecționarea lase
rilor cu semiconductor!.

• Doctor în științe agri
cole. inginerul CONSTANTIN 
OLARU, fiu de țăran din co
muna Bum bestii de Jiu, a 
obținut după minuțioase cer
cetări si nenumărate experi
mente. un soi de orz cu ex
celente calități, capabil să fie 
recoltat cu o lună de zile 
înaintea celui obișnuit. Aces
te 30 de zile smulse tradițio
nalului calendar besiodic sînt 
de o mare importanță pentru 
economie, înlesnind o mai 
jrodicioMa repartizare a forței 
de muncă în campanie, asi- 
gurind, astfel, celeî de a doua 
culturi (porumb, soia. floa- 
rea-soarelui etc.) producții 
foarte apropiate de 
cultură.

Cazuri excepționale ? 
gur, într-un fel. S-ar 
însă cita foarte multe aseme
nea exemple care să facă do
vada înțelegerii într-o tot mai 
largă măsură, că munca în 
epoca modernă nu mai în
seamnă pur și simplu trava
liul brut, ca efortul cu ade
vărat valoros este acela 
care intervine creația. 
Săvinești, uzina pe care 

prima

Dmî- 
putra
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Citât-o, Șl-a construit ea în
săși un laborator de cerce
tări, unele rezultate — bazate 
pe o strfnsă colaborare cu 
muncitorii și inginerii din 
secții — fiind de-a dreptul 
remarcabile, solicitate pe pia
ța externa, de către indus
triile chimice.

Avînd o convorbire cu aca
demicianul ȘTEFAN MILCU 
despre cerințele pe care le 
implică munca în epoca mo
dernă, cunoscutul om de 
știință sublinia faptul că, azi, 
în era automatizării, a da 
muncii tale un caracter crea- 1 
tor, inovator, este o datorie 
impusă de însăși necesitatea 
ca personalitatea omului care 
muncește să rămînă domi
nantă în raportul cu mașina.

„Să muncim și să gtndim 
inginerește”, este una dintre 
cele mai interesante inițiative 
pe care Ie-a luat organizația 
U.T.C. din uzina noastră, ca 
îndemn pentru lărgirea ori
zontului în care-și desfășoară 
activitatea tinerii muncitori, 
— ne spunea FILIP BAIASZ, 
montor la „Tractorul" Brașov. 
In orașul în care unul la fie* 
care patru tineri muncitori 
sînt inovatori, chemarea a ve
nit cu o încărcătură concretă 
de fapte determinante: la noi, 
la „Tractorul”, automatizarea 
a devenit o realitate, se pre
gătește introducerea unui cal
culator electronic, din ce în 
ce mai frecvent, îi auzi dis- 
cutind pe muncitori (jlespre 
ergonomie, știință ce studiază 
raporturile dintre om și mun
că”. Specializarea, cultura teh
nică, intdectualizarea muncii, 
este azi absolut firească, adă
uga același tînăr muncitor, 
într-o uzină în care „majo
ritatea simt nevoia să poarte 
în buzunar manualul de tri
gonometrie și algebră, ca să-și 
îndeplinească pe măsura ce
rințelor obligațiile profesio
nale. într-o uzină, deci, unde 
cultura muncii devine indis
pensabilă chiar și acelora care 
par să nu rămînă decît ano
nimi in procesul de produc
ție al unor mașini azi de re
putație mondială”. Ascultm- 
du-1 pe tînărul brașovean, u- 
nii dintre noi, care au avut 
posibilitatea să-i întîlnească 
pe specialiștii de la ..Tracto
rul” și „Steagul roșu” peste 
hotare, uneori pînă spre linii 
de foc a Ecuatorului, unde 
sînt cerute mașinile produse 
aci. ne dădeam seama că nu
mai prin această largă îmbi
nare a cărții cu munca chiar 
și de către cei aparent „ano
nimi” — valoarea muncii și 
inteligenței românești a pu
tut sparge vechi granițe, că- 
pătlnd medaliile de aur ale 
recunoașterii mondiale.

Un oraș apropiat Brașovu
lui, prin excelență creație a 
muncitorilor din epoca socia
listă — „Victoria” — se re
comandă, într-un prospect, 
astfel : „Odinioară (notați : 
„odinioară” era prin 1949 !) 
ne numeam cel mai tînăr o- 
raș, apoi cineva a întrebuin
țat termenul oraș fără arhive. 
Și această constatare a fost 
exactă. Amil acesta însă ora-
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Geometrie desenata in piatra muntelui: se verifică axul galeriei la aduețtunea principală a hidro
centralei de pe Lotru.
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va împlini 20 de 
munca în tara

șui Victoria 
ani. Adică 
noastră socialistă își are, deja, 
istoria ei, care o recomandă 
prin cuceriri grandioase. Iată, 
cităm numai despre acest o- 
raș, din același prospect: „20 
de ani Victoria — timp su
ficient pentru a face cunos
cute produsele acestei uzine 
în lumea largă. Fiecare pro
dus și-a cucerit cumpărătorii. 
Amoniac, acid azotic, nitrat 
de amoniu, uree, bicarbonat 
de amoniu și carbonat de a- 
moniu, sulfat de hidrazina, 
acid sulfuric, sulfit de sodiu, 

X-alcool metilic, cleiuri sinteti
ce (pentru lemn, hîrtie și a- 
pretură la produse textile), 
ampora (material ideal de izo
lare termică și fonică), nitro
celuloză pentru fabricarea 
lacurilor, schimbători de ioni 
cationiți și anioniți în 12 vă

STIINTA DE 
Â ClȘTIGA 
ÎNTRECEREA
CU TIMPUL

Procesul continuu de indus
trializare masivă a țării, rea
lizat sub conducerea înțeleap
tă, științifică a partidului, a 
mobilizat energiile construc
tive ale oamenilor, res- 
tructurînd, prin actul neobo
sit al muncii, întreaga geogra
fie economică a patriei. De 
la această cota Ia care ne a- 
flăm, de pe acest fundament 
uriaș și trainic zidit în anii 
socialismului, convingerea în
tregului popor că prin mun
că și numai prin muncă pu
tem continua ascensiunea 
noastră este fermă, stimulată 
de succesele pe care le-am 
obținut pînă în prezent. Nu 
numai că am realizat indus
triei. întregii noastre econo
mii o bază modernă, dar, în 
același timp, Ia noi a cres
cut un detașament bine cali
ficat de muncitori, o intelec
tualitate tehnică sensibilă la 
nou, racordată la cuceririle 
tehnico-științifice moderne, 
capabile să dea o nouă ex
presie, incomparabil superi
oară. tradiționalei noastre hăr
nicii. Măsurile de perfecțio
nare ale economiei, elaborate 
de Congresul al IX-lea, ca și 
de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
pun în centrul întregii noas
tre activități constructive sar
cina organizării științifice a 
economiei. Partidul ne cere 
acum să statornicim în siste- 

riante — acestea sînt numai 
cîteva din produsele Combi
natului chimic Victoria, care 
pentru peste 2 000 de benefi
ciari din țară și de peste ho
tare reprezintă noțiunea înal
tei calități. Douăzeci de ani 
de chimie a combinatului au 
creat multiple legături econo
mice și comerciale internațio
nale. Unele dintre cele 59 de 
produse principale sînt vîn- 
dute în Republica Federală a 
Germaniei, Anglia, Statele 
Unite, Austria, Iugoslavia, 
Danemarca, Ungaria, China, 
Cehoslovacia, Iran, Egipt, Ar
gentina, Israel".

...Exemplul unui oraș tînăr, 
unul dintre multiplele exem
ple care se pot da ori de cite 
ori vorbim despre efortul 
constructiv, creator al talen
tatului nostru popor.

mul de producție de bunuri 
știința de a munci, arta de a 
munci, dibăcia randamentului. 
Căci randamentul nu e sim
plul rezultat mecanic al efor
tului. randamentul înseamnă 
să izbutești cu eforturi cît 
mai mici să obții un rezultat 
cît mai mare. In anii con
strucției socialiste noi am in
vestit eforturi, bogății mate
riale și energii sufletești e- 
norme și pornind de la aceas
tă realitate, sarcinile puse in 
prezent de partid deschid o 
largă și generoasa perspectivă. 
Cu ajutorul științei moderne 
a muncii, trebuie să scoatem 
din aceste mari investiții re
zultate mult mai mari. Se 
poate astăzi afirma cu certitu
dine, la puțin timp de la 
nona etapă în care a intrat 
întreaga noastră economie, 
că ne aflam pe drumul cel 
bun. Organizarea științifică 
a producției. suflul său 
înnoitor a început deja 
să-și descopere roadele. Din 
nenumăratele aspecte edifica
toare în această direcție re
porterii acestor pagini au a- 
Ies o adresă deja cunoscută, 
rod, dar și slujitor esențial, în 
egală măsură, al procesului 
de organizare științifică a e- 
conomiei noastre.

V-ați gîndit vreodată ce su
gestii sociale ar putea iradia 
smulgerea unei zecimi de se

cundă limitei care-1 definea, 
pînă în acel moment, pe cei 
mai rapid alergător pe suta 
de metri ? Sau ce metaforă 
fertilă pentru producția mo
dernă e analiza chinogramei 
unei sărituri la trambulină ? 
Mărturisim că aceste întrebări 
le-am formulat la capătul vi
zionării unei recente premiere 
cinematografice. Nu e vorba 
de producția unei case de 
film de reputație, nici nu a- 
vem de-a face cu un film ar
tistic, ci, mai degrabă, e vor
ba de un serial care va face 
cunoscut, în rîndul celor in
teresați — aproape cinci mi
lioane de spectatori de la noi, 
cît numără azi populația an
gajată în producția industria
lă, din țara noastră — „stu
dioul de filme" al Centrului 
de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din e- 
conomie de la Otopeni. iar 
filmul — primul realizat ex
clusiv cu mijloace proprii și 
la a cărui premieră pe țară 
am avut șansa să participam 
— are un titlu foarte puțin 
publicitar: ..Analiza sistema
tica a locului de muncă". E 
vorba de un serial mult mai 
palpitant însă de cît serialele 
știute căci bătăile, substanța 
genului, e una esențială: 
Înota omului cu timpul so
cialmente necesar executării 
unui produs. Iar printre chei
le succesului se află, neîndo
ios, analiza operațiilor nece
sare efectuării unui suban- 
samblu. comparabilă cu des
compunerea în fotograme a 
filmului unei alergări specta
culare sau a unei sărituri ar
monioase de la trambulină. 
Cu mijloacele sacrifice anali
zei moderne de organizare 
științifică a producției, ingi
nerul EUGEN CARP, prota
gonistul acestei premiere, pri
mul inginer prezent la deschi
derea curburilor -cestui cen
tru. a reușit <ă demonstreze 
și să propună măsurile știin
țifice ce se impuneau recon
siderării unui loc de mtmcă. 
faDt care a cond'is. în condi
țiile reducerii efortului fizic, 
la realizarea unei performan
țe nebănuite, datorată în ex
clusivitate organizării moder
ne. științifice a Incului de 
muncă : în loc de 78 de sub
ansambluri cit realiza un 
muncitor pînă la intervenția 
ordonatoare a științei, la 1ST 
de subansambluri.

Intr-adevăr, în chiar știința 
muncii — ne spune economis
tul VIRGILIU ANGHEI.ES- 
CU — există o ramură care pi
votează în junii cîtorva princi
pii de bază ale economiei de 
mișcări. Filmul pe care 1-ati 
văzut este. cied. deosebit de 
elocvent pentru a afirma ne
cesitatea cunoașterii mișcări
lor necesare unei operații nu 
numai de către specialistul in 
organizarea muncii ci și de 
muncitorul însuși. Pregătirea 
modernă a acestuia din urmă 
nu poate renunța la a-i ino
cula știința de a se mișca cît 
mai economicos, de a desco
peri legăturile logice, directe 
dintre diferite operații, toc-

valoare.«

mai pentru a nu risipi efor
turi zadarnice sau timp. Aș 
menționa că sînt țări unde 
muncitorul necalificat primeș
te la angajare o broșură cu- 
prinzînd recomandări asupra 
felului în care trebuie să-și 
economisească concret timpul 
și efortul ca să nu mai vqt- 
bim că în școlile profesionale 
acestei științe ii corespunde 
un obiect de studiu de baza. 
A nu poseda atari cunoștințe 
concrete înseamnă a fi vic
tima irosirii efortului muncii. 
Remediul, deci, tipizarea miș
cărilor după o analiză temei
nică a locului de muncă și a 
operațiilor ce-i revin pe flux, 
muncitorului.

Redus la esențialîzarea miș
cărilor și la repetarea stereo
tipă a acestora, muncitorul in
dustriei modeme nu devine 
un pachet de reflexe, de au- 
tomatisme ? Muncitorul care 
gîndește asupra producției, a- 
supra operațiilor pe care le 
face va fi astfel exclus din 
fluxul producției modeme ?

„De loc. Tipizarea îl degre
vează de mișcările și timpii 

Prefață la un viitor poem al mu ncii...

paraziți, neproductivi, de e- 
forturi inutile, degrevare c* 
se repercutează pozitiv •- 
creșterea spațiului pe care-I 
poate acorda gîndirii, analiză
rii muncii sale. Dar rodul a- 
cestei degrevări, ca să condi
ționeze în și mai mare măsură 
valoarea socială a muncitoru
lui, este slujit de pregătirea 
sa intelectuală. Academicia
nul sovietic S. Ștrumilin, îa 
urma unor vaste anchete de 
sociologie a muncii, a alcă
tuit un tabel elocvent. Un a- 
nalfaljpt. instruit insă profe
sional, realizează o producti
vitate socială între 12 și 16 
la sută ; cu un an de școală 
această productivitate atinge 
30 la sută ; cu patru ani de 
școală primară cota e de 70 
la sută ; cu 9 ani de școală 
generală productivitatea so
cială ajunge la 280 Ia sută, 
în timp ce un absolvent de 
institut de învățământ supe
rior are o cotă de pârtiei- 

pare socială de 320 la sută“.
— Organizarea științifică a 

producției care a început să 
capete la noi contururi certe, 
ce mișcări de accent operează 
cu precădere ?

— Pînă acum — ne spune 
inginerul TUDOR ION, 
expert principal în stu
diul muncii cei care cre
au metodele de lucru erau 
însăși executanții. In prezent, 
se poate afițma cu certitudi
ne, executantul începe sâ pri
vească, pe baza unor temei
nice analize de știință a mun
cii, o metodă de lucru pe 
care trebuie să și-o însușeas
că și s-o aplice întocmai, fapt 
care-i garantează cantitatea și 
calitatea, înscrierea activității 
sale de producție în produc
tivitatea calculată.

Dar să ne înțelegem bine : 
această bine marcată diviziu
ne a sarcinilor în procesul de 
producție — între organiza
torul de producție și execu
tant — nu este despărțită de 
un zJd de netrecut ci o con
lucrare între cei doi termeni 

ai producției nu numai ca 
este posibilă dar absolut ne
cesară. Nici nu poate fi con
cepută. de cele mai multe 
ori, definirea și permanenta 
îmbunătățire a metodelor de 
lucru fără concursul direct al 
executantului. Nu e vorba nu
mai de receptivitatea la nou 
al acestuia ci și de stimula
rea gîndirii lui, de audiența 
de care trebuie să se bucure 
ideile sale în perfecționarea 
metodelor de lucru.

...întrecerea cu timpul, care 
în limbaj social înseamnă 
productivitatea muncii, pre
supune în afara școlii tradi
ționale, o permanentă racor
dare a tînărului la școala e- 
sențială a vieții care înseamnă 
școala muncii. O necesitate 
pe cît de modernă pe atît de 
necesară pentru ca raportarea 
noastră la valoarea fundamen
tală ce definește locul și ros
tul omului în societatea noas
tră socialistă, munca, să fie 
superioară, maxima.

ARDE 0 FĂCLIE
ROMANTICĂ...

Privim o colecție de foto
grafii. Ca și imaginile repro
duse în paginile de fața, ele 
vorbesc tot despre raportul 
tinerețe-munci, dar despre o 
munci cu un caracter deose
bit Liudi nd hărnicia, ele 
amintesc de răspunsul dat de 
o generație, la chemarea par- 
tidnlui. în 1948, anul în care 
aproape 30 000 de tineri, so
riți pe șantierul de Ia Bum- 
bești-Livezeni. au făurit în 
țara noastră nu numai o pa
gină de nepieritor eroism în 
muncă, dar și începutul unei 
noi tradiții : munca voluntar- 
pa trio ti ca. S-a așezat atunci 
o piatră de începu® sensul 
acestui nou fel de muncă co- 
incizfaid cu noile raporturi 
dintre cetățean ți țara în 
care trăim. A aparat acea for
mă de muncă in care esen
țială este satisfacția de a le 
ști părtaș la înflorirea patriei 
tale, a peisajului ei, căruia 
i-ai adăugat o floare în pelu
za unui parc, un nou viaduct 
mu un metru de drum bine 
amenajat.

De atunci, de la acel an 
glorios al șantierelor, munca 
volan tar-patriotică a cuprins 
mase tot mai largi ale tinere
tul ui. Anul trecut, de exem
plu. pentru înfrumusețarea 
satelor și orașelor patriei, 
pentru continua lor gospodă
rire și întreținere, au funcțio
nat 500 de șantiere locale 
ale tineretului, care și-au adus 
astfel contribuția la întrece
rea patriotica intre localități. 
Acestora trebuie să le adău
găm, însă. și cele cinci șan
tiere ale tineretului, organi
zate pentru sprijinirea con
strucției autostrăzii Bucu
rești — Pitești, șoselelor 
Bumbești — Livezeni, Cîm- 
pina — Comarnic, Baia Sprie 
— Sighet și aeroportului de 
la Otopern, ca și cele trei 
șantiere pentru executarea 
lucrărilor de irigații din Insu
la Mare a Brăilei, Jegălia — 
Ialomița și Baneasa—Giurgiu. 
Oțelăriile au primit, în anul 
trecut, o cantitate de aproape 
350 000 tone metale vechi; 
suprafața nou împădurită a 
atins aproape 4 000 de hecta
re ; peste 500 000 plopi orna
mentali au apărut pe drumu-

0 ZI DE MUNCĂ 
ÎN ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ

Dezlănțuirea de energie și 
de forțe creatoare, munca ne
obosită a oamenilor țarii, prin 
care se caracterizează întrea
ga noastră istorie din ultimul 
sfert de veac, pot fi astăzi, 
apreciate la adevărata lor va
loare sociala 
na. Pentru 
copleșitoare 
cînțele lor : 
toate realizările noastre din 

Si general-uma- 
dimensiunile lor 
pledează conse- 
în primul rînd

planul concret al producției 
materiale, apoi viața noastră 
socială. întemeiată pe relații 
fundamental reînnoite, cultu
ra noastră, care, alături de 
valorile recunoscute și consa
crate de timp, a încorporat 
valori noi, create în anii orîn- 
duirii socialiste, și, în sfîr- 
șit, însăși mentalitatea noas
tră restructurată și pregătită 
sa se confrunte cu cele mai 
acute întrebări și probleme 
ale contemporaneității.

Un tur de orizont asupra 
peisajului material și uman al 
țării, atît de încercat în tre
cut și acum profund marcat 
de transformările pe care o- 
rînduirea socialistă le-a im
pus orașelor și satelor, solu
lui și subsolului, conștiințelor 
și condiției economice, a oa
menilor, va oferi cunoașterii 
noastre, astăzi, în pragul aces
tui 1 Mai pe care ne pregă
tim să-l sărbătorim, repere 
de o tulburătoare elocvență.

în anul care a trecut, ulti-

anului 
efectu.it 
ore de 
în final 

) milioa-

rile țării. Tineretul din agri
cultură a contribuit cu hărni
cia sa cunoscută la redarea 
în circuitul agricol a unei su
prafețe de 3 712 hectare, la 
amenajarea pentru irigații a 
aproape 29 000 hectare, la 
întreținerea izlazurilor și pă
șunilor naturale pe o suprafa
ță de 350 000 hectare.

Pe șantierele de munca vo- 
luntar-patriotică ale 
trecut, tineretul a < 
peste 164 milioane < 
munca, realizîndu-se i 
economii de circa 400 
ne lei.

Anul acesta, alte sute de 
mii de tineri, la Chemarea 
C.C. al U.T.C., au reînnoit 
tradiția, deschizînd ceea ce 
ei numesc simbolic „stagiu
nea permanentă a muncii pa
triotice". O salbă de parcuri 
din jurul Capitalei va fi ame
najată cu ajutorul tineretului... 
Au fost deja inaugurate cîte
va șantiere naționale ale tine
retului, iar altele sînt în curs 
de organizare... în agricultu
ră, acțiunea privind dezvol
tarea complexului de irigații 
beneficiază de aportul a mii 
de tineri.

..Munca din afara orelor de 
munca" se bucură, astfel, do 
un larg răsunet în rîndul unei 
generații a cărei educație vi
zează în primul rînd împlini
rea de idealuri ce presupun 
spiritul de dăruire, de activi
tate pusă în slujba societății. 
Departe de a se rezuma la 
activitatea pe un șantier sau 
Ia amenajarea unui parc, ea 
include totodată milioanele 
de ore dăruite voluntar acti
vităților culturale, organiza
rea de festivaluri artistice, 
răspîndirea de cunoștințe, ac
tivităților politice în rîndul 
maselor, ecoul de care se 
bucură aceste forme de mun
că găsindu-și explicația cu 
deosebire în sensul pe care-1 
conțin activitățile, corespun
zătoare altruismului de care 
e capabilă vîrsta.

...în șirul miliardelor de 
ore-muncă pe care le cumu
lează o săptămînă obișnuită 
de lucru, orele de muncă pa
triotică poartă coloratura lor, 
specifică — trăsătura roman
tismului.

mui pe care l-au consemnat 
cifric statisticienii, întreaga 
producție industriala a anu
lui 1998, an de vîrf al pro
ducției capitaliste în ceea ce 
privește țara noastră, a fost 
obținută în numai 24 de zile. 
Intr-o singura zi a anului 
1968 zestrea existentă de pro
duse finite, bunuri de larg 
consum, materii prime și e- 
nergie electrică a țării a spo
rit la 8197 tone de fontă, fața 
de 510 în 1948, 13.016 tone 
de oțel, față de 970, 55.440 
tone de cărbune brut extras, 
față de 9660, 76.146.000 kWh 
de energie electrică față de 
3.123.287 în 1938, 1651 tone 
de îngrășăminte chimice, 1701 
mii de mp țesături și 200.000 
perechi de încălțăminte, bu
nuri care, în bună parte, av 
fost produse de cele circa 
700 uzine, fabrici și secții noi, 
dotate cu tehnică modernă și 
edificate numai în primii trei 
ani ai actualului cincinal, pe
rioadă în care ritmul mediu 
anual de creștere a produc
ției industriale a țării a fost 
de peste 12 la suta, față de 
10,7 la sută cît era prevăzut. 
Și lista poate fi continuată cu 
toate că, în unele domenii, 
nu este posibil să ne mai ra- 
fiortăm cu trecutul, datorită 
aptului că, în timpul națio

nalizării, ca și înainte de 23 
August 1944, România nu 
producea nici locomotive e- 
lectrice sau Diesel-electrice 
(167 bucăți în 1968), nici in
stalații petroliere, nici mașîni- 
utilaje pentru uzinarea meta
lelor (peste 30 bucăți pe zi 
în anul 1968), nici rulmenți 
(550 bucăți pe zi), nici mate
riale plastice și rășini sinte
tice (354 tone pe zi), nici fire 
și fibre chimice (146 tone pe 
zi), nici alte produse care 
completează tabloul complex 
pe care îl oferă industria ro
mânească de astăzi. Or. o ast
fel de zi, fără îndoială, se 
vrea o zi de muncă în cel 
mai deplin și mai elocvent în
țeles al cuvîntului.

„întreaga experiență a 
dezvoltării României 
linia tovarășul 
CEAUȘESCU ■ 
încă o dată
fundamental al progresului 
și civilizației 
tuie industrializarea 
listă, care asigură creșterea în 
ritm rapid a întregii economii 
naționale. ridicarea tuturor 
regiunilor țarii, lichidarea de
calajului față de țările avan

— suh-
NICOLAE 

- confirmă 
că factorul

il consti- 
socia-

sate economic, înflorirea ge
nerală a vieții sociale în pa
tria noastră, apărarea și con
solidarea independenței națio
nale. lata de ce partidul nos
tru va continua să pună în 
centrul activității sale indus
trializarea țării, văzînd ?n a- 
ceasta calea sigură spre edifi
carea deplină a social burn lui, 
spre crearea condițiilor pen
tru trecerea la construirea so
cietății comuniste în Româ
nia".

In acest sens, mai elocven
tă. din punctul de vedere al 
produselor în care se va ma
terializa, va fi o zi de mun
că a anilor 196?—1970, ulti- 

ap> ai actualului cincinal, 
anii în care vor fi date în 
funcțiune, inti-un ritm de 
peste un obiectiv pe zi, a- 
proape 1000 de noi capaci
tăți de producție, toate înzes
trate cu tehnică modernă. A- 
ceștia sînt anii în care, în fie
care zi. se vor produce 
93.150.685 lcWh de energie 
electrică față de 3.123.287 
kWh în 1938 și peste 15.000 
tone de oțel față de 778 to
ne în același an de vîrf al 
producției capitaliste, înregis- 
trîndu-se. totodată, creșteri 
spectaculoase și în ceea ce 
privește celelalte produse de 
bază. în condițiile în care 
productivitatea muncii indus
triale va spori, față de apro
piatul an 1965, cu mult peste 
30 Ia sută.

Procesul de industrializare 
socialistă, transformarea so
cialistă a agriculturii și asi
gurarea economiei cu cadre 
calificate, capabile să minu- 
iască tehnologia modernă, se 
realizează prin investiții de 
sute de miliarde de lei din 
fondurile centralizate ale sta
tului, în condițiile creșterii 
necontenite a nivelului de 
trai material și cultural al 
oamenilor, a veniturilor bă
nești ale populației și a ve
nitului național global. Tn 
primii trei ani ai cincinalu
lui în curs, populația țării a 
crescut, în fiecare zi, cu 730 
de oameni și, în fiecare zi a 
acestor ani. au fost create, în 
medie, 456 noi locuri de 
muncă \$i s-au construit 141 
apartamente noi, ceea ce ex
prima echilibrul pe care l-am 
atins în ceea ce privește po
sibilitatea de a asigura fie
cărui om al muncii locul său 
de muncă și spațiul locativ 
cuvenit. în acest sens, pen
tru anul 1970 se prevede să 
se dea în funcțiune 120.000 
noi apartamente, într-un ritm 
de aproape 330 pe zi, în a- 
nul 1969, pentru toți cetățe
nii țârii, statul a cheltuit, 
pentru necesități social-cuhu- 
rale, circa 84.110.000 1eî în- 
tr-o singura zi, în timp ce ve
niturile bănești ale familiilor 
de sahriați au crescut cu 33,3 
la sută față de anul 1965. In 
același an, sumele cheltuite 
pentru ocrotirea sănătății oa
menilor, pentru asigurări so
ciale și alocații pentru copii 
s-au ridicat la circa 52.000.000 
lei pe zi, față de 34.841.095 
lei în 1965.

Tineretului, în acest concert 
al realizărilor prin care țara 
își dezvoltă structurile indus
triale, desăvîrșindu-și, totoda
tă, profilul spiritual, îi este 
hărăzit un loc deosebit. Tine
retul ocupa o pondere din ce 
în ce mai mare în cadrul ra
murilor hotărîtoare ale econo
miei naționale și, mai ales. *n 
ramurile noi, de înaltă tehni
citate. In scopul pregătirii luî 
multilaterale. în vederea sar
cinilor care îi revin, în fiecare 
zi a anului 1968 au fost date 
în folosință peste 5 săli noi 
de clasă în învățămînlul de 
cultură generală, mediu, pro
fesional și tehnic, peste 87 
metri pătrați de suprafețe noi 
destinate spațiilor de învățâ- 
mînt superior, peste 24 locuri 
noi în cămine și cantine stu
dențești. In întregul an care 
a trecut s-au cheltuit pentru 
un elev din școlile de cultură 
generală 1190 lei și, pentru 
fiecare student, 11.800 lei. ci
frele reflectînd, în cazul a- 
cesta, și o îmbunătățire cali
tativă a procesului de învăța- 
mint. $i, ca o consecință ne
mijlocita a acestor investiții, 
în fiecare zi a anului 1968 
învățământul a dat economiei 
naționale 320 de cadre tinere: 
aproape 200 de muncitori ca
lificați prin scoli, circa 70 ca
dre cu pregătire medie de 
specialitate și aproape 60 de 
cadre cu pregătire superioară.

Astfel, faptul că ne aflăm 
în plină dezvoltare economi
că, faptul ca, prin muncă ne
obosită, împlinită în uzinele 
moderne în toate județele ță
rii, faptul că dispunem de o 
agricultură care, competent 
organizată și generos înzes
trată din punct de vedere 
tehnic, își valorifică într-uu 
grad tot mai înalt și mai efi
cient rezervele, în sfîrșit fap
tul că relațiile politice, eco
nomice și spirituale cu nume
roase țări exprimă prestigiul 
stima de care se bucură țara ! 
noastră în lume, toate aceste 
fapte reprezintă bilanțul bo 
gat al anilor noștri de mun 
ca, bilanț care, în preajma 
acestui 1 Mai, prefigurează 
marele bilanț al realizările) 
de pe parcursul sfertului de 
veac care a trecut de la eli- 
beiare jj pe care îl vom săr
bători în August 23.

Ancheta realizata de :

EUGEN FLORESCU

VARTAN ARACHELIAN

MIHAI PELIN

efectu.it
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Partidului
Presimt vuirea fluviilor laie în fie» pîrîu 
licărind sub pleoapele de aur tînăr ale terii, 
așa cum se-mplineșle-ntr-un singur spic de griu 
splendida unitate a lanurilor verii.

Cuvintele tale sini munții — imense amnare 
chomînd din ape nisipul luminilor mârii.
De ele se reaximd statuile pădurii, foșnitoare 
și furnale, coloane vertebrale alo țării.

Cum fulgerele-și lasă conturul în picuri de ploi 
și strălucesc, mai departe, iradiind spr. zenit, 
cuvintele tale se continuă limpezi, în noi 
și cîntecul nu este niciodată sfîrșit...

dinamica

NICOLAE DRAGOȘ

RĂSPUNS

GABRIELA MELINESCU

îngemănări de flăcări și sunete fertile 
și-ncetinesc o clipă perpetua risipă, 
cină fonta străvezie, cu tresăriri virile 
în jgheab, în țăndări sparge contururi de o clipă.

Vibrații nefixate, împotrivirea, fumul 
și împietrirea bruscă, îi sîngeră apoi 
setea de xvîrcolire și reîncepe drumul 
materiei spre sine, sub alte chipuri noi.

Cînd, îmblînzită, fonta se va preface-n clopot, 
al navii culâtoar» pa-un drum necunoscut, 
se va simți în dangăt nestăpînitul hohot 
de sfîșiere surdă, stîrnit la început.
Ecoul îngînîndu-l, va răsuna pe nava 
ce zgîrie oglinda oceanelor, enormă 
și de umana trudă îngenuncheat purta-va 
a lacrimii, rotundă, purificată formă.

Destine minerale, intime lumi — le schimbă 
asemeni nouă, timpul, secundele grapind, 
cel ce silește parco a clopotelor limbă 
întoarcerea la țărmuri s-o sune mai curind I

«

I AUTOPORTRET
LA O FRUNZĂ

GHEORGHE ISTPATE

CEL CARE 
SCRIE 

TIMPUL
Cel core scrie ora 
arde 
fi-aicuhă cum din frunte moare fiespwl 
umplmdu-se cu fum tăcut 
Cel care scrie timpul 
arde 
punînd inscripțiile trecerii lui 
pe scrumul vetrei.
Cel care scrie vatra 
fine în mîini un sceptru rămuros 
din care izvorăsc pe matca lumii 
ape rotunde ca o țara românească, 
ape lungi ca a dragoste românească. 
Celui care trece prin anotimpuri 
i se arată ploile, furtunile și cearcănul iernii 
izvorît din obișnuința timpului 
de-a cugeta această curgere 
în rosturile lui.
Pentru el, pentru cel care își scrie 
toamna fi iarna 
în gînduri
timpul urcă pe pragul casei sale 
din întunecată neumplere — 
steme de toamna, 
steme de iarnă, — 
steme curate, 
steme cît o țară românească 
prin care respiră cocorii 
trecînd turme de hotare nostalgice 
înapoi,
către vetrele lor de odihna^.
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Știi tu, piatră, urnă seculară 
Veșnicind sub rîul călător 
Cite oști în valuri înnoptară ?

Soare știi — tu ce rostești lumina 
Păsării și sîngelui din noi — 
Vremea unde-și lunecă tulpina T

Inimă, cînd lin îmi numeri chipul 
Cu explozii roșii, repetate 
Știi ce jertfe-a dus cu el nisipul ?

Ochi al meu, mereul meu destin 
— Răzbunarea grecului Homer — 
Păsările, știi, do unde vin?

Trap al meu, tîrziu-mi temnicer 
Aparent de limite învins 
Știi, lvceferii-n ce țărmuri pier ?

—Verde frunză, stemă a naturii 
Vechi blazon pe trup de anotimp 
Toate pier în inima pădurii 
Toate vin din inima pădurii.

<

MAI
O frunză peste alta ridicată, 
un fir de muguri, o îmbinare, 
de zîmbet lingă ztmbet, 
de sărutare lingă sărutare.

Pînâ la floarea credincioasă 
care ne-aceporâ pe toți 
cu mari tentacule lâsîndu-fi 
imaginea în vegetale roți.

FLORIN MUGUR
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Var b

DUMITRU M. ION

POEM

MI.1AI NEGULESCU

UNDA ZODIEI
De mă de aai.

Do aS de aai la batea suaesuhri
Racord și da» și A

?>

PRIVIGHETOAREA

GRIGORE ARBORE

STRIGA IARAȘI

Aminte va trebui de-acum 
să inii aduc despre acel copil 
pină la brîu cuprins de ierburile dare 
din amețitul iulie. Nestatornic 
■red prin crengile sărate 
elicea umedă a vîntului
Cum se răzbună totul I Prin abandonul 
cringului drag doar el rămîne tînăr 
și tu sărați pâmîntul obosit, 
frinl de poveri lăuntrice, dorindu-ți 
sfîrșiturî mai apropiate

Dar lotul se trezește la un semn 
pe care-l încrusteazâ-n ceruri sunete ciudate 
și-n aerul lichid din nou te scalzi 
cu miinile făcute aripi către puntea 
de nori detunâtori din deportare.
Surlele ploii trec îngîndurate.

FRANZ UEBHARD

SOLII
Primește-I ca solii familiar.. 
De inimă alras, mereu, mereu. 
Cu izul unor pîini de sărbătoare. 
Spre line se îndreaptă versul meu.

Primește-mi fructul cel mai copt din toate, 
la-mi ce-a rămas integru-n vijelii, 
E calm în jura-mi. Nodul dezlegat e. 
Cu soarele în brațe, — aceasta zi.

Prin spume de argint, din zare-n zare 
Te chem să vii ! Terestru-ncrezăloare, 
Tulpini de tineri pomi zărești sub bolți.

Cu el odată sâ privim spre soare. 
Să ascultăm un tainic imn pe care 
II cîntă un grăunte dînd în colț.

Tn românește de V. PORUMBACU

SEBASTIAN COSTIN

STARE 
DE

CÎNTEC
Mă regăsesc în ape și în culori, 
In sunete și în nisipuri, 
De o mie și una de ori, 
Intr-o mie și unul de chipuri.

Suflet al Dunării reci, 
Trup al pămîntului care
Peste zenitul privirii îmi treci 
Lac de întoarcere și de mișcare.

Țara îmi urcă prin șînge șl prin 
Galul rămas intre cuvinte 
Trecîndu-mi ființa, cîte puțin. 
In regn de lumină fierbinte. Desene de ION CRIGORE

Noî sîntem spiritul acestei flori 
pe caro vîntul o ridică 
deasupra norilor fumegâtori 
caro ne dou fiori fi frica.

O Innij post* alta ridicată 
pe lujer verde de metale.
E zîmbet lingă zîmbet.
E sărutare lingă sărutare.

VASILE MOLDOVEANU

TOAST
Cîniec. kiuâ de Armindeni.
Obiceiul din bâtrîni râmas
Ne aduna iarăși și ne prinde-n 
Hora largâ-a slobodului eeas.

Anticul Atlas povara-și lasă
De pe umeri, râsuflînd puțin.» 
E pâmîntul tot întinsă masa, 
Curge-n vaduri vin, de mai, pelin.

Și chiar dacă fruntea încâ-î gravă 
Și nu-i cerul fot înseninat, 
Bate-n inimi frunza de dumbravă 
Verdele ei dur. de neuitat.

Sâ ne fie munca bucurie. 
Să n-avem pentru necazuri loe! 
Pentru ce-i fi ce va fi sâ fie 
Sâ golim paharele ! Noroc I

ION CHIRIAC

DESCĂRCĂRI

ELECTRICE
ÎN LAN

Intre fiecare două spice din lan 
Fir de lumină arcuit se zărește 
Ca la o descărcare electrică dulce 
Care ajută puterile
Să-și continue dramul lor întrerupt 
Pășind pe aer...
Ori poate așa-i un făcut. 
Asemănare potrivită nu-i. 
Poate polenul prinde suflet, mai știu eu, 
Și-ncet urcînd
Pe raza soarelui care-a căzut pe floare 
O-ndoaie-așa precum,
Pe cînd eram copii, noi îndoiam mestecenii, 
Incit se poale cobori pe firul celălalt. 
Cu-asemenea-ndrăzneală naște plinea, 
Și viața, de altfel.
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Miercuri dimineața. în pavi
lionul B din Parcul Herăstrău 
din Capitală, s-a deschis expo
ziția industrială cehoslovacă.

La inaugurate au luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
niștri și membri ai conducerii 
unor ministere economice, 
conducători de instituții cen
trale și întreprinderi de stat 
pentru comerțul exterior, oa
meni de știință și cultură, 
specialiști din mari uzine bu- 
cureșiene, ziariști.

Au participat Vaclav Vales, 
vicepreședinte al Guvernului 
Federal al Cehoslovaciei, și 
Karel Kurka, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni 
membri 
mafie.

După 
de stat 
liste Cehoslovace și Republi
cii Socialiste România, Alfred

diplomatice și alți 
ai corpului diplo-

intonarea imnurilor 
ale Republicii Socia-

Miercuri dimineața, delegația 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Elveția (V.S.S./U.N.E.S.) for
mată din Bruno Rothlin și Willi 
Wottreng, vicepreședinți ai uniu-

aLenard, directorul expoziției, 
rostit cuvîntul de deschidere.

In continuare, a luat cuvîn- 
tul Vaclac Vales.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Ion Pățan. Salutînd pre
zența delegației guvernamen
tale a R. S. Cehoslovace, con
dusă de Vaclav Valea, Vice
președinte al guvernului Fe
deral, și a celorlalți oaspeți 
cehoslovac).

Cei prozenți au vizitat apoi 
expoziția. Pe o suprafață de 
5 400 mp., 22 de întreprinderi 
de comerț exterior cehoslova
ce prezintă produse din majo
ritatea rapturilor industriale 
ale acestei țări. într-o gamă 
variată sînt expuse, de la ma
șini pentru industria grafică, 
utilaje energetice, aparate de 
măsură și control, mijloace de 
transport, mașini-Unelte. in
stalații de telecomunicații, pi- 
nă ia obiecte de artizanat, 
porțelanuri, țesături, textile, 
bijuterii și articole de sticlă.

nii, cart, la imitația U.A.S.R., 
face o vizită în țara noastră, au 
fost primiți de tovarășul Tralan 
Ștefănescu. președintele Consi
liului U.A.S.R.

în ultima perioadă, timpul 
a permis desfășurarea în bune 
condițiuni a semănatului la 
porumb și în județul Gorj, 
unde, datorită poziției geogra
fice, lucrările campaniei de 
primăvară au început mai tîr- 
ziu. Concentrarea forțelor pe 
lucrări, crearea unui program 
de lucru a tractoarelor și ma
șinilor a^ricoft ce asigură u- 
tilizarea acestora la capacita
tea maximă au permis ca pla
nul la semănatul cartofilor să 
fie complet realizat, iar la o- 
văz, borceaguri și inul pentru 
ulei, depășite.

Însămînțarea porumbului, 
lucrare la ordinea zilei în în
treaga țară, s-a realizat în ju
dețul Gorj, pînă la data de 28 
aprilie, în proporție de 50 la 
sută din suprafața planificată. 
După cum se aprecia la Direc
ția agricolă județeană, aceas
tă realizare nu este de natură 
să satisfacă pe nimeni. De ce ? 
Pentru că procentul ascunde 
foarte mari rămineri în urmă 
la semănat in mai bine de ju
mătate din numărul coopera
tivelor agricole ale județului. 
Situația apare și mai de neîn
țeles dacă avem in vedere că 
există unități agricole. care, 
organizmdu-și mai bine mun
ca prin prezența în perma
nență a membrilor consiliilor 
de conducere, a specialiștilor 
în mijlocul lucrătorilor, au 
reușit să realizeze lucrările de 
insămințare a porumbului pe 
toată suprafața planificați. 
Stă mărturie exemplul coope
rativelor agricole din Ionești 
și Jelești precum și Al altor 
unități care finalizează in A-

ceste zile semănatul porum
bului. .,La polul opus hărni
ciei și bunei organizări- — 
cum se exprima tovarășul in
giner Gută Ionescu. directo
rul Direcției agricole județe
ne, se tiflă alte 60—70 coope
rative agricole în care lucrări
le de campanie se desfășoară 
nejustificat de lent. De pildă, 
cooperatorii din Livada au în- 
sămînțat, pînă sîmbătă, numai

doialâ. chiar și în aceste con
diții munca poate fi mai ju
dicios organizată, deoarece in 
aceste unități îți desfășoară 
activitatea doi ingineri agro
nomi cu experiență. Niște con
troverse neprincipiale apărute 
în ultimul timp între cadrele 
tehnice și tovarășii din consi
liile de conducere se interpun 
insă bunei conlucrări de care

Destul de lent avansează în- 
sămințarea porumbului și în 
alte cooperative agricole ale 
județului Gorj. La Turceni. de 
pildă, nu 
mînțarea 
o treime 
ficată —
care le are această unitate sînt 
asemănătoare cu cele ale coo-

s-a executat însâ- 
porumbului decît pe 
din suprafața plani- 
deși condițiile pe

Fiecare clipă
să fie dăruită

viitoarelor recolte!
150 hectare dintre cele 740 re
partizate Acestei culturi. Cu 
toate că pe ogoarele acestei u- 
nițiți s-a putut acționa cu toa
te forțele, terenul fiind pregă
tit. tractoarele nu au lucrat 
zile in șir, iar semănătorile nu 
funcționează la capacitatea 
maximă din cauza proastei re
parații și întrețineri Iată cum, 
neglijențele din iarnă, din pe
rioada reparațiilor, se plătesc 
scump acum. în toiul muncilor 
agricole cind, defecțiuni în 
lanț opresc in capătul tarlalei 
unele mașini agricole. Fără in-

UN RAID PE OGOARELE

JUDEȚULUI GORJ

• TOATE FORȚELE SA FIE MO

BILIZATE PENTRU SEMĂNATUL*

PORUMBULUI

este absolută nevoie pentru a- 
sigurarea bunului mers al 
treburilor in cooperative — 
dovadă însuși ritmul nemulțu
mitor în care se realizează lu
crările din actuala campanie.

perativei agricole din Ionești 
care a încheiat, deja, 
lucrare. Deosebirea 
însă, tocmai în aceea 
timp ce la Ionești toată aten
ția s-e acordat organizării 
muncii, ia Turceni totul se 
desfășoară la întîmplare: trac
toarele stau în cîmp pentru 
iă lipsește sămînța, atelajele 
unității sînt mai mult folosite 
pe loturile personale decît la 
rezolvarea lucrărilor strin
gente din cadrul cooperativei 
agricole ; de către președintele 
unității și inginerul agronom 
ae caută mereu justificări pen

această 
constă, 
că. în

tru întirzieri. în loc de soluții 
pentru depășirea situației cri
tice în care se găsește stadiul 
lucrărilor de campanie. Apre
cierea se potrivește și coope
rativelor agricole din Cătune, 
Brănești. Samarinești. Slâvuța 
și din altele unde ritmul în 
care se desfășoară semănatul 
porumbului este cu totul neco
respunzător.

O cauză a acestei rămîneri 
în urmă — care situează ju
dețul Gorj printre zonele mult 
întîrziate ale "țării cu se
mănatul porumbului — tre
buie căutată și în faptul că u- 
nitățile agricole sînt deservi
te de trei întreprinderi pentru 
mecanizarea agriculturii cu se
diul în județele vecine (?!) din 
care cauză secțiile de pe raza 
de activitate a județului Gorj 
nu beneficiază de asistența 
tehnică necesară. Și. acest lu
cru s-a făcut din plin simțit 
în perioada actualelor luc rări 
mai ales în unitățile deservite 
de secțiile I.M.A. Filiași, Și- 
miani și Melinești.

Așa cum se sublinia și în re
centa Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, principala sarcină 
ce trebuie să stea zilele aces
tea în atenția lucrătorilor o- 
goarelor este încheierea semă
natului la porumb. Printr-o 
organizare mai bună a mun
cii, printr-o mobilizare totală 
a forțelor de care se dispune, 
printr-o îndrumare tehnică o- 
perativă, se poate crea condi
ția ca și în județul Gorj in cel 
mai scurt timp semănatul po
rumbului să se încheie.

V. RAVESCU

Eșec sau manevră tactică ?
SPRE ENIGMELE SECOLULUI AL XIII-LEA CONCURS Ieri, în meci amical. Elveția

SUB
SEMNUL 

MARILOR
CREAȚII

9

(Urmare din pag. VJ

O echipă combinată de ar
heologi a dat la iveala, In pe
rimetrul Cărții Domnești de 
la Curtea de Argeș, straiuri 
arheologice datind din 1222 
— cu un veac înaintea înte
meierii Țării Ramâneștl. Fil
mul săpăturilor e povestit de 
N. Con st ani in eseu, cerc cti
tor.

Intre anii 1819—1921, arheolo
gul VIRGIL DRAGHICEANU 
stlrnlse un mare șl legitim in
teres ru u-e^ce țările prilejuite 
de lucrările de restaurare ale 
Bisericii Domnești din Curtea 
de Argeș. Lucrările sale au 
lisat, totuși, multe probleme 
In suspensie. Și iată cft, după 
51 de ani, alțl arheologi scot 
la iveală o serie de dovezi 
materiale care aduc mult aș
teptata lumini asupra 
(ULUI AL XIH-LEA, 
dinaintea veacului in 
fost întemeiată Țara 
neascA.

mul rlnd, cercetările au con
firmat vechime» Casei Dom
nești. Se știe că In procesul 
oricărei construcții, meșterii 
laul felurite urme : deșeuri, u- 
nelte rupte, materiale de pri
sos, oale sparte, vetre de foc, 
sau pierd anumite valori, pre
cii m banii. în nivelul de con
strucție al Casei am avut no
rocul să găsim mai multe mo
nede. Doufi din ele au fost •- 
mise de țarul bulgar Ivan A- 
lexandru da la Tîrnovo (Intre 
1331 si 1335) — monede, de alt-

trepidantă. Cercetările noastre 
continui.

— Puteți deapriade clteva 
caneluzii, ari puteți face aaele 
■apariții ia legă tari ca cele 
deic ape rite ?

CERCETĂRI

pentru „Cel mai bun cîntec a pierdut cu 6-1

de excursie"

VEA- 
cel de 
care a 
Româ-

ARHEOLOGICE

LA CURTEA DE ARGEȘ
— Deși lucrările slnt 

cum de desfășurate, 
găm, tovarășe Constantinescu, 
să ne împărtășiți din rezulta
tele pe care le-ați obținut.

încă In 
vă ru-

— Cercetările arheologice de 
la Curtea Domnească — ne 
relevă tov. NICOLAE CON
STAN riNEBCU. cercetător 
principal la secția „Feudali- 
a Institutului de arheologie — 
sînt duse în comun de către 
Institutul nostru, de Muzeul 
de istorie din Pitești șl de Mu
zeul local din Curtea de Argeș. 
Am reluat cercetările în toam
na anului 1907. Atunci, prin 
simple sondaje făcute pe cu
prinsul Curții, am descoperit 

1_ ____remarcabile :
tumul de la intrare, aflat în 
ruină pe latura de sud a 
Curții, s-a dovedit a fi mai 
nou decît inscripția de pe el. 
El datează de fapt din veacul 
al XVI-lea. Sub el, Insă, am 
găsit fundațiile vechiului turn, 
din veacul al XIV-lea, din e- 
poca Basarabilor.

Ceea ce a adus nou cerceta
rea din 1967 a fost descoperi
rea altui nivel arheologic (in
tuit parțial de Virgil Drâghi- 
ceanu, după cum reiese dintr-o 
scrisoare adresată lui Nicolae 
lorga, în 1923) : Casa Dom
nească a fost construită pe 
resturile altor construcții, pe 
care am datat-o atunci, în 
1867, cu ajutorul unor piese 
ceramice, ca fiind de pe la 
sfîrșitul veacului XIII și în
ceputul celui de-al XIV-lea. 
Intuiam atunci o epocă Tiho- 
mir (tHtăl lui Basarab I a fost 
Tihomir).

în 1968 am executat acolo o 
rețea de secțiuni arheologice 
și descoperirile au fost peste 
așteptări. Am avut marea șan
să să operăm într-o zonă ne
răscolită, neexcavată de lucră
rile de restaurare întreprinse 
de Virgil Drăghlceanu. In pri-

niște lucruri

fel, cunoscute și în alte locuri 
din Țara Româneasca. Aveam 
deci, un indiciu general asu
pra datei construcției : ne a- 
flam, evident, în vremea lui 
Basarab. Pe urmă, am mai gă
sit un ban care a îngustat •- 

* poca construcției : o monedl 
de la Carol Robert al Ungariei, 
emisă în 1338. Confirmăm, ast
fel, pe cale arheologică o ipo
teză vehiculata de prof. Virgil 
VatășeAnu din Cluj, 
care, construcția Casei Dom
nești s-a încheiat cam * *"
ani după invazia lui Carol Ro
bert (urmată de tragica sa in- 
frîngere la Posada, în 1330, 
deci, în 1340).

Sub acest strat de construc
ții, adică sub nivelul Casei 
Domnești de pe vremea lui 
Basarab I, noi am putut de
fini foarte bine un și mai 
vechi nivel arheologic — faza 
Tihomtr ; pe Ia afîrșitul vea
cului al XIII-lea sau chiar mai 
devreme, exista in acel loc o 
așezare ale cărei proporții n« 
slnt Încă necunoscute. în stra
tul arheologic de care vorbesc 
am găsit o monedă de brona 
emisă Intre 1222—12M. de for
mă triunghiulară, alta emisă 
de Împăratul bizantin Andro- 
nic al Il-lea Paleologul ți de 
fiul său Mihail etc.

In jurul Bisericii Domnești, 
dacă ați fost pe la Curtea de 
Argeș ,se observă o construcție 
de zid trapezoidală. Prof. Au
relian Sacerdoțeanu era de 
părere că zidurile trapezolda- 
le, care nu ae potrivesc nici
decum actualei biserici, ar <1 
Închis o altă biserică, țl mal 
veche. Insă, după abundența 
resturilor menajere qi a altor 
urme, noi presupunem că în 
incinta acestora se afla o așe
zare laică cu o viață foarta

după

la 1«

PENTRU
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Opera Româna : COPPELIA — 
ora 19,30 : Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA — ora 19,30; 
Teatru] Național ,,I. L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : IDIOTUL — 
ira 19,30 ; (sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19,30 ; Teatrul ,,Lu- 
ria Sturdza Bulandra" (Schitu Mă 
ftireanu) : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20 ; (sala Studio) : 
<EAN — ora 20 ; Teatrul Mic : 
lONA — ora 20 ; Teatrul „C. I- 
Nottara" (B-dul Magheru) : LO
VITURA — ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : CAFENEAUA CAMELEO
NILOR — ora 20 ; Teatrul Glu- 
lești : MARTORII SE SUPRIMA 
— ora 19,30 ; Teatrul ,,Barbu De-

— Veacul al Xlll-lea, des
pre care începem sl aflăm 
mereu mal multa lucrări, era 
veacul voievodatelor româ
nești încă neunite. -Ei bine, 
chiar pe vremea aceea, aici, 
la Curtea de Argeș, viața era 
productivă, intrată clar pe fă
gașul relațiilor feudale. Cer
cetările nu privesc exclusiv 
monumentele de la Curtea 
Domnească. Ele țintesc sfi e- 
lucideze șl problema așezării 
ce a premerg . construcției 
Curții. Căci nu e de Închipuit 
că o curte domnească putea 
să fie durată pe un loc pus
tiu, ci într-o așezare de oare- 
cari proporții, care împinge 
astfel istoria Înapoi cu multă, 
multă vreme. In 1982, în apro
piere de Curtea Domnească, 
pe locul sediului de azi al 
Consiliului popular orășenesc, 
a fost găsit un tezaur cu mul
te mn'/de de la Carol Robert, 
Ludovic cel Mare etc. Tezau
rul, care a foit Identificat de 
to*. Octavian Ilieicn, de ia 
Cabinetul numismatic al Aca
demiei, a fost îngropat pe la 
1345. Iată cum începe Bă fie 
ilustrată ți viața tfrgului prâ- 
prtu-zîs, din afara zidurilor 
Curții Domnești. Cu siguranță 
că vom afla multe lucruri noi 
pe măsură ce ne vom apropia 
cu cercetările de centrul așe-

Biroul da Turism pentru Tineret, în colaborare cu ziarul „Sein- 
teia tineretului-, organizează, în cinstea celei de-a XXV-c ani
versari a eliberării României de sub jugul fascist, un concurs 
pentru „Cel mai bun cîntec de excursie".

Tema cîntecelor va fi inipiralâ din activitățile turistice ale tine
retului pentru cunoașterea frumuseților naturale ale țârii, a iito- 
riei patriei și a tradițiilor de luptă și muncă ale maselor popu
lare, a drumului străbătut de poporul român în construcția socia
lismului, pentru înflorirea și prosperitatea României socialisle.

Concursul este deschis tuturor celor care doresc să participe, 
indiferent de vîrstă și de profesie — creatori profesioniști sau 
amatori.

înscrierile la concurs se fac în baza unei cereri ce se va de
pune la sediul Biroului de Turism pentru Tineret din str. Onești 
nr. 4—6, București, pînă la data ae 10 iulie a.c., cu mențiunea 
-Pentru concursul „Cel mai bun cîntec de excursie**, urmînd ca 
lucrările (muzică și text) — nesemnate — să fie trimise pe 
aceeași adresă pînă la data de 10 august a.c. La depunerea 
compoziției se va înainta un plic închis și sigilat, care va cu
prinde titlul acesteia, numele și adresa participantului.

Lucrările vor fi examinate și apreciate de către un 
specialitate.

Vor fi acordate următoarele premii j

Selecționata de fotbal a 
Elveției a suferit o neaștep
tată infrîngere cu scorul de 
1—6 (0—3) în meciul de ve
rificare susținut la Basel cu 
formația vest-germană Boru- 
ssi Moenchengladbach. După 
cum scrie comentatorul 
Agenției Sport Informazion 
Zurich „în acest meci, echipa 
Elveției a prestat un joc ne
satisfăcător. Portarul Prosperi 
a fost neinspirat, iar apărăto
rii Michaud și Baumgartner 
au comis numeroase greșeli.

în general linia de apărare a 
gazdelor a fost ușor de trecut. 
Linia de atac, cu Quentin și 
Kuhn în zi slabă, nu a consti
tuit nici un moment un peri
col real pentru echipa vest- 
germană*.

Echipa Elveției a aliniat în 
acest joc următoarea forma
ție : Prosperi, Ramseier, Mi
chaud (Baumgartner), Ta- 
cchella/ Stierli, Odermatt, Sig
norelli (Desbiolles), Kuhn, 
Vuilleumier (Brenna), Muller, 
Quentin (Schindel-holz).

MERIDIAN SPORTIV

juriu de

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III

Curse de agrement

ca automobile de la

incepatul secoWai

Lămuriri suplimentare s_ __ ____
Tineret — comisia de propagandă și documentare.

se pot obține la Biroul de Turism pentru

N. PADURARU

Au rtpuM in etmiU-
țW după o jomăute de reie. 

el Ae mrtOfBObile. te-
riretf U înreputul •eroli»- 
d : OverUnd Dlb-b

19IA, Ford l«lî. AcecU „bu
rner ai awîomobdUnMi'uL 
!ex*biriaU de LTB. de U Stu
dioul <Uwnw*^crafjc „Bvcu- 
reiU*. «e vor afla la ditoon- 
Ua publicului contre e 31 left 
ora. întreg »eaonu1 «uval. 
pentru •pllflMrt 
p* arterele ©rapelul

T1WUIL D>¥. LiSER
iavrancea" : DOAMNA DE LA 
MAXIM — ora 20 ; Teatrul evre
iesc de stat : INTÎLNIRE PE 
CULMI — ori 20 ; Studioul 
I.A.T.C. : RUR — ora 19,30 ; Tea
trul „O. Tănase" (sala Savoy) : 
TÂNASE REVUE - ora 18,30 ; 
(Calea Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 10,30 ; Cirfcul de 
Stat : SELECȚIUNI DE PRIMĂ
VARA — ora 19,M.

a trAi pentru a trai ru
lează la Patria (orele 9,30; 22,15; 
15; 17,45; 20,30). PARADISUL IN- 
DRÂGOSTIȚILOR rulează la Re
publica (orele 9 ; II 5 13 ; 15 ; 17 J 
19 ; 21,15). PE URMELE ȘOIMULUI 
rulează la Luceafărul (orele 8,10 J

II : ; •• ; U.» | îl). Bucu
rești (orele 8,45 ; 11 ; 13,18 ; 18 ;
13.30 ; 21). COMEDIANT!! rulează 
la Festival (orele 9,38 : 13 ; ll.M ;
20.15) , Modem (orele 10 ; 14 5 17 : 
20). VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Favorit (o- 
rele 10 ; 13 ; 15,30 : 18 ; 20.»). Grl- 
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 
11,15 ; 20,30). NUMAI O SINGURA 
VIAȚA rulează la Victoria (orele
9 ; 11,15 ; 13.45 ; 18,15 ; 18,30 ; Î8.45).
ECLIPSA rulează la Centra) (o- 
rele fl.30 ; 11 : 13,30 ; 18 ; 18.45 ;
21.15) . CEASUL CĂPITANULUI 
ENRICO rulează la Lumina (o- 
relâ 8,45—16,45 în continuare : 
18,45 ; 20.30). LA EST DE EDEN 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45:
10 ; 18,30 ; 20,45), Bucegl (orele
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30), Volga 
(orele 9—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30). VIRSTELE OMULUI rulea
ză la Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ROMANEȘTI (în pre

mieră) rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—21 în continuare). NOAP
TEA E FĂCUTĂ PENTRU... A 
VISA rulează la Feroviar (orele 
8.20 ; 11 Î 13,30 ; 18 : 18.M ; 21). Ex
celsior (orele 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21), Melodia (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 18 : 18,15 ; 50.M). RIO BRA
VO rulează la înfrățirea (erele
15.30 : 19), Munca (orele I5,3i : 19). 
PAȘA rulează la Buzeștl (orele
15.30 ; 19). ULTIMA NOAPTE A 
COPILĂRIEI (ora 20.30). Flacăra 
(orele 15,30 : 18), TATA (ara 20,30). 
ROLLS ROYCE-UL GALBEN — 
TOTUL PENTRU RlS rulează la 
Dacia (orele 8,15—19,45 în conti
nuare). PE TEREN PROPRIU ru
lează la Unirea (orele ÎS,30 ; 20.38). 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Ferentari (orele 15.30 ; 
18 : 20.19). PENTRU INCA PUTINI 
DOLARI rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20], Popular (o- 
rele 15,30 ; M), A FOST ODATA 
UN MOȘ ȘI O BABĂ (orele 20,30). 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Gluleștl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Miorița (orele 9,30 ; 12 ;
14.30 ; 17,30 ; 20). UN OM PENTRU

ETERNITATE rulează la Cotrr>- 
ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20.30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Pacea ic
rele 15.30 ; 18 ; 20,15). VERA CRUZ 
rulează Ia Crlngașl (orele 15,30 : 
18 ; 20,30). ADIO, GRINGO rulează 
la Floreasca (orele 9 ; 11,30 : 13.45 ; 
16 : 18,15 ; 20,30),' Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13.M ; 16 ; 18.16 1 20,30), To
mis (orele 9—15,45 în continuare ; 
18 : 20,30), Flamura (orele fl ; 11,15; 
13.38 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). CASA MA
MEI NOASTRE rulează la Viito
rul (orele 15,30 J 20.30). PE PLA
JELE LUMII rulează la Aurora 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 : 18 : 18,15 ; 
20,30). ZIUA IN CARE VIN PEȘ
TII rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18). BEATA (ora 20,30). FELDMA- 
REȘALA rulează la Cosmos (orele 
15.30 ! 19 : 28,15). CRIMA IN &TIL 
PERSONAL rulează la Arta (o- 
rele 9,13—15,45 în continuare : 18: 
20,15). ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 18), 
SOARE ȘI UMBRA (ora 20,30). 
BECKET rulează la Rahova (orele 
15 : 18,30). PAGINII DIN KUM- 
MEROW rulează la Progresul fe
rele 194» : H.UJ. STRIGATUL 
(ora 18).

• LA APROPIATELE 
CAMPIONATE EUROPENE 
de gimnastică, Cehoslovacia 
va fi reprezentată de Hana 
Liskova (17 ani) și Indra 
Kosztialova (22 ani). Tînăra 
gimnastă Liskova a cîștigat 
recent concursul de selecție 
de la Praga, totalizînd la in
dividual compus 38,35 puncte.

• ÎN PRIMUL MECI al 
semifinalelor „Cupei campio
nilor europeni" la volei (fe
minin), echipa Ț.S.K.A. Mos
cova a învins cu scorul de 
3—1 (15—11, A—15, 15—11, 
15—6) formația Slavia Bratis
lava. Returul va avea loc la 
Bratislava.

partidă experimentală care 
ar putea fi începutul unei 
noi epoci în sportul cu ba
lonul rotund.

• CELEBRUL CICLIST 
BELGIAN Eddy Merckx a 
obținut o nouă victorie in
ternațională. de data aceas
ta pe velodromul olimpic 
din Roma, unde a cîștigat 
un concurs — „ompium" re
zervat alergătorilor profesio
niști. în proba de kilometru 
lansat (perechi), Eddy Merckx 
și italianul Fonti au reali
zat timpul de 52”3/10, 
medie orară de 
Pe locul doi 
Adorni și Meali.

cu o
55,066 km. 
s-au clasat

FE LINGĂ COMITE- 
OLIMPIC AL S.U.A. a 
creată o comisie spe- 
de consultanți, cuprin- 
35 de foști și actuali 

printre

TUL 
fort 
CUU

campioni olimpici, _.......
care Jesse Owens. Alf Oer
ter si Don Schollander. A- 
ceastă comisie va lua parte 
la dezbaterile privind „inte
resele olimpice ale țării*.

•PENTRU PRIMA OARA 
în S.U.A. (și în lume), se va 
disputa un meci de fotbal 
pe un teren acoperit cu 
„gazon artificial". Este vor
ba de terenul din tartan, a- 
menajat în orașul Portland 
(Oregon), unde la 19 mai 
vor susține un meci de
monstrativ echipele britani
ce West Ham United si Kil
marnock. Observatori ai 
F.I.F-A. vor urmări această

TREIA a• ÎN ZIUA A
turneului internațional mas
culin de baschet dotat cu 
„Marele premiu al orașului 
Sofia" echipa orașului Atena 
a învins cu scorul 
(37—43) formația
Berlin. Intr-un alt 
lecționata orașului 
dispus cu scorul de 120—90 
(62—45) de reprezentativa 
rașului Cairo.

Pentru turneul final 
competiției s-au calificat 
chlpele orașelor Sofia, An
gara. Atena și Havana.

de 74—71 
orașului 

meci, le- 
Sofia a

O-

al
e-

r

PROGRAMUL I
• In Ierul orei 8,45: transmisiune 

de la mitingul și demonstrația oa
menilor muncii din Capitală ș1 
din țară, cu prilejul zilei de 1 
MAI.
• 17,38 Telex TV. • 17.40 „Flori

de Mal" • 11,15 Cîntare patriei și 
partidului • 11.38 „Mult fhl-e
dragă primăvara" • 19,08 Te»
lejurnalul de seară • U.»
Rapsodia florilor — spectacol 
muzical-coregrafic • 20,45 „O-
rele incandescenței" — docu
mentar despre Galațiul anului 
19GI e 21,05 In lumea lui Walt 
Disney • 21,55 La iarba verde 
• 22,25 Varietăți pe peliculă « 
22,55 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
• 19,38 Film artistic : „Dacii" — 

Coproducție romăno-franceză •
21.15 „Murmur de primăvară" — 
emisiune rpuzical-coregrâfică •
22.15 închiderea emisiunii.

este sărbătorita prin muncii, 
adăugind noi valori patrimo
niului economic al țării, acce- 
lerîndu-i dezvoltarea. Prin tot 
ceea ce reprezintă, prin toa
te semnificațiile ei, această 
zi va prilejui o noua manifes
tare a încrederii, a adeziunii 
întregului popor la politica 
marxist-leninistă a partidu
lui. la măsurile menite să 
accelereze înaintarea patriei 
noastre spre culmile civiliza
ției avansate.

Încorporat în marele deta
șament de constructori ai noii 
țări, tineretul este mîndru de 
răspunderile care-i revin, fruc
tele muncii sale în diferitele 
ramuri de activitate fiind 
mărturia dăruirii totale, a 
atașamentului profund. a 
contopirii idealurilor sale în 
țelurile întregului popor. 
Conștient de misiunea sa — 
de a se pregăti să ducă mai 
departe înfăptuirile dohîndite 
în acest sfert de veac de la 
Eliberare — tineretul patriei 
îți afirmă, si în acest sărbăto
resc 1 Mai, o dată cu 
satisfacția de a trăi în condi
țiile asigurate de epoca noas
tră, prietenia frățească cu 
tineretul țărilor socialiste, sen
timentele internaționaliste ca- 
re-1 leagă de tineretul pro
gresist din întreaga lume, do
rin |a sa de pace, cooperare 
și înțelegere între popoare.

Pășind în marea coloană a 
demonstranților de 1 Mai, tî
năra generație a României so
cialiste își evprima voința s;t 
de a participa cu toate for
țele, cu tot elanul, cu dina
mismul și incandescenta vir
atei, fertilizate de idealurile 
socialismului, la înfăptuirea 
obiectivelor ce stau în fața 
poporului nostru, care, strîns 
unit în jurul partidului, înain
tează cn fermitate pe dru
mul edificării viitorului. Pre
zent, în același timp, în flu
viul puternic și generos nl 
prieteniei și solidarității 
internaționale. el adresează 
salutul sau tinerilor de pretu
tindeni. tuturor celor cărora 
le e scumpă pacea, securitatea 
ți prietenia între 
viitorul luminos

popoare, 
al umanității.

NOI, IN
„MAI

(Urmare din

W“
pag. 1)

Vom frece prin fața tribu
nelor sărbătorești ducînd cu 
noi tinerețea pămîntului nos
tru eroic, apărat și făcut să 
înflorească de străbuni, de 
către părinți.

Vom trece cu crengi de 
cireș în mîini. Și vom trece 
cu sentimentul că deschidem 
porți, în anotimpurile care 
vin, unor alte momente de 
sărbătoare : a 25-a aniver
sare a Eliberării patriei și 
al 10-lea Congres al parti
dului.

Sînt doua jubilee încărca
te nu cu aura festivă a cu
vintelor împrumutate din 
cărți de ode, ci cu acel aer 
diurn, firesc, sînt măsură a 
ceea ce trăim și gîndim cu 
adevărat, cu acel calm înțe
lept cu care e abordata 
chiar furtuna, acea aplecare 
spre concret, spre esența lu
crurilor, care caracterizează 
etapele parcurse de partid.

Sigur, tinerețea e privile
giată de iarba si florile lui 
Mai.

Și dragostea.
Dar sub soarele mult aș

teptat ol primăverii vor fie
ce ca sub arhaice porticuri 
de lemn înflorit, ca în bala
de, oamenii tuturor genera
țiilor, muncind pentru ca vi
surile să prindă contur, cetă
țenii — bucuroși de prieteni 
și bucuroși de prietenie — 
României socialiste.

FRUCTE, LUPTE 
SI CACAO

ASTEÂ-MI PLAC Șl LE DORESC...

în. caramele se sc!

PROOUSE ALE 1.1.S. «SlICURfSTI»
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Situația politică
din Franța

Febrilă activitate pentru fixarea 
eandidatarilor la președiație

Biroul Executiv al Partidu
lui majorității guvernamentale 
U.D.R., reunit marți seara la Pa
ris, a aprobat candidatura fortu
lui prim-ministru Georges Pom
pidou la alegerile prezidențiale. 
La discuții a luat parte ți pri
mul ministru al Franței, Cosite de 
Murville.

Gaston Def fer re a fost desem
nat de Comitetul director al Par
tidului socialist S.F.I.O., cn*d>- 
dat la alegerile prezidențiale dm 
Franța.

în fapt este vorba de desemna
rea candidatului pe care parti
dul socialist S.F.l.O. îl cn supună 
aprobării instanțelor de organi
zare a viitorului mare partid so
cialist (de un an de zile au loc 
tratative intre diferite grupări 
politice franceze de stingă 
vind gruparea lor intr-un 
partid politici.

Se apreciază d partenerii Par-

aorr ar am
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ORIENTUL
APROPIAT
• Convorbirile de la 
O. N. U. • Turneul
președintelui sirian

bhjasT: înaintea desemnării
noului premier

NORVEGIAN Șl
VIITORUL EUROPEI

„Opriți 
războiul

din Vietnam
cer studenții 
americani

la Casa Alba
Un grup de studenp ameri

cani, adversari ai războiului 
din Vietnam, a fost primit la 
Casa Albă de Heorv Kissinger 
și John Erlichman. consilieri ai 
președintelui Richard Nixon 
Studenții au arătat că vor re
fuza să satisfacă serviciul mi
litar atît timp cit va dura 
războiul din \ ietnam și au 
subliniat că sumele alocate 
pentru ducerea acestui război 
trebuie sâ fie consacrate so
luționării problemelor interne 
presante. Ei s-au declarat ia 
favoarea respectării dreptulm 
poporului vietnamez la auto
determinare și au protestat 
împotriva rol uliii de -jandarm 
internațional" pe care il a*, 
după părerea lor. Statele Uni
te. La afirmațiile lui Kissin
ger ca administrația caută o 
..soluție onorabilă** in con
flictul din Vietnam, studenții 
au subliniat că „un război 
care a avut un început lipsit 
de onoare nu poate ave* un 
sfîrșit onorabil". -Dorim ini
țiative concrete și nu promi
siuni**. au declarat studenții' 
celor doi reprezentanți ai ad
ministrației.

întâlnirea de la Casa Albă 
a intervenit intr-un moment 
în care în mai multe institu
ții de învățămînt din Statele 
Unite au loc acțiuni de pro
test împotriva războiului din 
Vietnam, împotriva cercetări
lor efectuate în laboratoarele 
universitare la cererea Penta
gonului si împotriva discrimi
nării rasiale.

Sub semnul luptei
revendicative

?UNUL MMabl <*-
Bl**** Lj -'ă^e
tea de-a 2-* a Cotn--

pentru prelerlr.- 
Ze c<xz*?TciiIe din cadrul 
UNCTAD Se wor discuta po~- 

d-: aezroLare a expor- 
in zurs de dez- 

spre piețele țărilor dez- 
<1 e4e*r**t!te!e posibile 

a-e preferințe.

SCINIIIIlt CdMIICmt 
tIUCI-ISCAIt

•I.

fi

'a

-• 1

m

OHM

r.r < a****
A «Mt

**

C rw-
rw a

«■f

••rl

HU

î* CUBSVL CXTtMUXM
râ •Bâ* la XJLSJL

tO* da aprwpi
Ia iaa**Tr * “ ___
«A>aak* M* Is «p*țtx LaacrArtăa

A adte ■ â h Republicii 
Secîztrte din Co-
penhzga a avut loc o confe- 

de presă a vi nd ca temă 
TuâicKul in România'*. Cu 

■. primul secretar 
il Ansx-i^det. M- Iliescu, a 
făcui o expunere cu
pmire la posibilitățile oferite 
turiștilor străini de a vizita 
țara noastră- La această ma
nifestare au participat Viggo 
kampmann. fost prim-minis
tru. președinți ai unor aso
ciații de turism din Danemar
ca- membri in conducerea Co- 
—îi îiiliri de turism danez. 
zLrristi.

mai amănunțit 
în perioadele

următoarea în*

Ambasadorii la O.NÎ.U. ai celor 
patru mari puteri au ținut marți 
o nouă reuniune consacrată exa
minării căilor unei soluții poli
tice a conflictului din Orientul 
Apropiat, la reședința reprezen
tantului permanent al U.R.S.S., 
Iakov Malik.

După ședința, I. Malik a de
clarat ziariștilor că s-a liotarît 
crearea unui grup de lucru alcă
tuit din adjuncții ambasadorilor, 
care va examina 
aceasta problemă 
dintre reuniuni.

S-a stabilit ca
trunire a ambasadorilor să aibă 
loc marțea viitoare.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția M.E.N.. președintele Re
publici] Arabe Siria, Nurredin 
El Atassi. urmează să întreprin
dă o vizită oficială în R.A.U. în 
fruntea unei importante dele
gații.

în timpul întrevederilor pe 
care Atassi le va avea cu șeful 
statului egiptean, Gamal Abdel 
Nasser, precizează agenția cita
tă, vor fi examinate actuala si
tuație din lumea arabă, și posi
bilitățile de cooperare între cele 
două țări în domeniile politic, 
militar și economic.

Interviu cu Jon Pelle Kjellstrom 
și Rolf Galgerud, membri ai secretariatului 

Uniunii Tineretului ComunistC. C. al
din Norvegia

Doi tineri 
peste sule de 
oi, desfășurată în decorul redacției „Scînteii tineretului", 
îngăduit cunoașterea „în direct" a unor realități 
Interlocutorii noștri sînt Jon Pelle 
membri ai secretariatului C.C. 
din Norvegia (N.K.U.).

Vorbește mai oles Jon Pelle 
Kjellstrom. Tovarășul său îl 
completează, preferă sublinie
rile. începem interviul cu schi
țarea unui tablou politic norve
gian.

— Viața politică din Norve
gia, forjele care se înfruntă, 
tendințele ce se exprimă în rîn- 
durile stîngii nu pot fi definite 
cu ușurință — afirmă Kjellstrom.

blonzi veniți din „țara fiordurilor" ne-au purtai, 
kilometri, pe pămîntul scandinav. O discuție cu 

ne-a 
norvegiene. 

Kjelislrom și Rolf Galgerud, 
Uniunii Tineretului Comunii!al

tre organizațiile de tineret din 
diferite țări.

— Elementul cheie îl repre
zintă suveranitatea fiecărei or
ganizații, care, pe baza situației 
concrete din fiecare țară, îșî e- 
laborează propria orientare — 
arata Jon Pelle Kjellstrom. Fie
care organizație trebuie să-și 
rezolve propriile probleme ; ni
meni nu trebuie să intervină în

s o UI r -t
in vederea lansărilor viitoare 

desfășoară si ele cu intensi
tate. N.A.S.A. a cerut reprezen
tanților industriei aerospațiale 
să-i prezinte pînă la 9 iunie 
proiecte în vederea lansării In 
anul 1975 a unei stațiuni spa

tie la bordul căreia ar urma 
să fie găzduiți 12 cosmonauți. 
Această stațiune va fi un prim 
element" al unui complex spa

țial in care vor putea lucra, 
simultan, 50 de astronauți. A- 
ee<ț complex spațial urmează 
ss fie realizat prin j one ți on a - 
rea subansamblelor lansate de 
la o serie de baze terestre.

După cum se știe, prima sta
ție spațială a fost realizată la 
începutul acestui an de cosmo- 
aauții sovietici, prin cuplarea 
cavelor Soi uz-4 ți Soiuz-5.

t&bilă a fost de 200 milioane g&~ 
loni (un galon are 3,7 litri) zil
nic. In raport se subliniază fap
tul că în prezent 34 de țări și-*u 
construit, au achiziționat sau 
au în curs de proiectare insta
lații de desalinizare.

1 »•-

• LA HAGA a luat sfîrșit 
conferința primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Beneluxului 
— Belgia, Olanda și Luxembur
gul. Timp de două zile au fost 
dezbătute probleme referitoare 
la coordonarea politicii celor 
trei țări In domeniul economic, 
financiar și social. Participan
ta au ajuns la o înțelegere de 
principiu privind termenul de 
înlăturare a barierelor vamale 
dintre ținle membre. S-a hotă
rî: ca această măsură să intre 
In vigoare la 1 iulie 1971 
Ioc de I noiembrie 1970 cum 
proiectase inițial-

0 uriașă risipă
„U. S. News and World Report" 
despre bugetul militar al S.U.A.

In 
se

O dală ca nzbaiul din Vietnam industria militară din S.U.A. 
a devenit ce* mai importantă dintre industriile țării, se arată în- 
tr-aa articol publicat in saptăminala] american „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT-.

Ea folosește in mod direct 8,5 
milioane de persoane, dintre care 
3.4 milioane in cadrul forțelor 
armate. 1.3 milioane de civili 
în Ministerul Apărării, și 3,8 mi
lioane manei lori industriali, ceea

Dacă am vrea să stabi
lim semnificația pe plan a- 
xiologic a ideii de coopera
re internațională. am consta
ta că aceasta dobîndește mb- 
slanjă și valoare numai in 
măsura in care se depun e- 
forturi concrete pentru în
făptuirea ei. Intr-o formă sau 
aha. dar în esență aceleași, 
asemene* reflecții sint din ce 
în ee mai frecvente. fiind a 
expresie nu numai a dorin
ței, ci și a necesității de ? 
lua parte la procesul com
plex și perpetuu de cunoaș
tere și apropiere între colec
tivități umane. la circuitul 
de valori materiale și spiri
tuale.

O asemenea remarcă am 
auzit-o dc la numerori in
terlocutori pe care i-am în
tâlnit in tâmpul vizitei dele
gației Uniunii Tineretului 
Comunist în Belgia, la in- 
xitafia Tineretului Socialist. 
Întâlnirile ne-au permi« u 
realizăm un amplu șî fruc
tuos schimb de experiență «i 
să punem in valoare noi for
me de adincire a cooperă
rii bilaterale. Pentru a evo
ca doar unele din întâlnirile 
avute, m-aș referi la discu
țiile n? care le-am purtat cu 
membri ai Secretariatului 
Partidului Socialist, cu An
dre Cools, vice-prim-minis
tru. cn ministrul justiției si 
alte personalități a’e vieții 
politice și «socîele din Bel
gia, întrevederi în cadrul că
rora a fost relevată dorința 
comună de lărgire n relații
lor noli tire, economice, cul
turale, științifice și în alte 
domenii dintre România și 
Belgia, de intensificare a ac
țiunilor și eforturilor pentru 
realizarea destinderii, a unui

rtialâ.
Ți «a £xe • b'itotar •»-

b
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IMAGINI
cer amabilă, dar la ca ni că ca 
perspective, să vizi teri na 
muzeu sau • catedrala, unde 
descoperi, rețin in du-ți ■■ stri
găt de uimire, salari inesti
mabile. Imaginile se 1 neted 
cu repeziciune : tablouri co
pleșitoare sau detalii de Ru
bens. Casa din Aasen in 
care titanul a creat, a îohit 
și a sorbit din cupa sufe
rinței, priviri angelice de ' an 
Eyck sau Memlinc. puritatea 
și pioșenia lui Michelangelo 
care a lăsat ceva din para
dis și în catedrala Notre Da
me din Brugges. piețele, cas
telele și turnurile c*re-și 
numără secolele și care sor
tesc în numele capetelor în
coronate, al cavalerilor tru
fași sau poartă vocea de tu
net a mulțimii, cîmpiile de

F
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ELGIENE
Vasile Nicolcioiu

MBocii ți creației okbuIdî re- 
preiiata na numai încercări 
de a da semenilor desfătarea 
strălucirilor sale diamantine, 
ci și de a găsi nn limbaj 
multiform prin care sâ le a- 
dre*eii contemporanilor m 
xi it orala i ; am înțeles. tot
odată, asigurarea și adevărul 
celor spuse de amabilul vîce- 
prim-ministru că mă aflu in 
mijlocul unor prieteni 
își fac o plăcere din 
dezvălui și dărui cu 
rozi tale.

In aceeași perioadă
xut posibilitatea să discutam 
cu reprezentanți ai Tinere-

ea re
a se 

gene-

am *-

«

cu ..Masa rotundă* pri- 
secnritaiea europeană pe 
U.T.C. o va organiza în 
iunie. La această întîl- 

im invitat un marc nu* 
de organizații de tine-

■et driersilăf] de c*ncepțri 
pelitice. Oazafice. religioase 
r*te necesar ți posihil nn 
<fi*l*g m finalitate p va
lențe coastractive. ca se pot 
găsi nnmernnw elemente co
mune care să fie puse la baza 
înțelegerii $i colabarăni.

In timpul xiritei am des
chis la Lotnaîn o expoziție 
de falografii -Tineretul în 
xiața Ramă ni ei", care a sus
citat un sin interes pentru 
puhticnl belgian și care a 
fost de natura sa adauge noi 
contururi 1* imaginea bogată 
De care tinerelul și poporul 
belgian « are asupra Româ
niei socialiste.

In cadrul întrevederilor a- 
xute eu organizațiile din Bel
gia am realizat consultări și 
schimburi de păreri în legă-

tură 
vrod 
care 
luna 
uire 
măr 
ret de diferite orientări poli
tice. ideologice, religioase și 
afilieri internaționale. Orga
nizația noastră dorește ca 
prin această ..Masă rotundă** 
să ofere posibilitatea repre
zentanților organizațiilor de 
tineret ca într-o atmosferă de 
stima. încredere și respect re
ciproc. sâ poarte un dialog 
viu, un laig și sincer «chimh 
de opinii asupra căilor si 
formelor prin care tineretul 
poate contribui la dezvol
tarea colaborării ’ între statele 
europene, la crearea unui cli
mat de Dace și securitate. 
Organizațiile de tineret din 
Belgia au apreciat ca salu
tara inițiativa U.T.C.. 
mindu-si dorința de a 
parte la această ..Masă 
tundă** și de a se alătura e- 
(orturilor concrete îndreptate 
spre destindere. înțelegere ți 
apropiere între statele de pe 
continentul nostru. pentru 
.statornicirea unor relații pe 
egalitate deplină în drepturi, 
pe neamestec în treburile in
terne și respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a de
cide în mod liber, suveran de 
destinele sale.

Nutrim convingerea că 
zita noastră. întâlnirile 
contactele pe care le-am 
vut cu organizațiile de 
neret din Belgia, reprezintă 
un aport la lărgirea și con- 
colidarea legăturilor de cola
borare multilaterală, caxe este 
principala cale de întărire a 
păcii și securității în Europa 
si în întreaga lume.

ce înseamnă că una din nouă 
persoane angajate din S.U.A. lu
crează pentru Pentigon.

Bugetul de înarmare al S.U.A. 
— aproape 80 miliarde de dolari 
pe exercițiul financiar în curs — 
reprezintă, după aprecierea sap- 
tămînalului, 8.8 la sută din to
talul bunurilor și serviciilor ame
ricane și 43 la sută din toate 
cheltuielile guvernului federal. în 
comparație cu anul 1960 valoa
rea contractelor militare încheia
te de Pentagon s-a dublat, situa
ție determinată de războiul din 
Vietnam și de creșterea masivă 
a inflației, care a făcut ca achi
ziționarea de arme să devină tot 
mai costisitoare. într-un studiu 
efectuat de Brookins Institution 
citat de „U.S. News and World 
Report", se arată că unele con
tracte militare prevăd cheltuieli 
care depășesc cu 300 pînă la 700 
la sută evaluările contractuale 
inițiale. Ca urmare, în multe fa
brici a trebuit să se reducă ma
siv producția civilă pentru exe
cutarea comenzilor de armamen
te, iar guvernul a trebuit să chel
tuiască milioane de dolari pen
tru a construi noi linii de pro
ducție militară.

Cel mai important lucru îl con
sider faptul câ în acest deceniu , 
s-au produs schimbări în atmos
fera politică, că anticomunismul 
steril și-a pierdut influenta și că 
se manifestă tot mai puternică 
aspirația forțelor progresiste de 
a depăși frontierele care le se
parau. Tendința spre unitate a 
stîngii s-a vădit în acțiunile de 
luptă pentru pace și securitate 
europeană, împotriva N.A.T.O. 
și a războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. Diferite forțe au gă
sii modalități de cooperare, 
chiar dacă, uneori, aceasta s-a 
realizai la nivelul organizațiilor 
si al membrilor săi și mai puțin 
la cel al conducerilor. Caracte
ristic este fenomenul consolidă
rii tendințelor de stingă, extin
derea dialogului, dezvoltarea 
interesului față de gîndirea so
cialistă, față de marxism-leni
nism în rindurile multor catego
rii de tineret.

Cooperăm strîns cu tineretul 
social-democrat — releva în 
coptinuare interlocutorul nostru. 
La ultimul congres al acestei 
organizații a avut loc un fel de 
reviriment ideologic. Pentru pri
ma dată după război a fost a- 
doptat un program și o platfor
mă politică socialistă.

Evocînd istoria organizației 
comuniste de tineret, Kjells- 
trom arată că începuturile ei 
datează din 1903, fiind cea mai 
veche organizație politică a ti
neretului din Norvegia. Princi
palele preocupări sînt concen
trate în direcția problemelor in
terne, ale generației tinere. Ti
nerii comuniști sînt activi în 
școli și universități ; ei sînt pre
ocupați de strîngereo legături
lor cu clasa muncitoare, cu miș
carea sindicală în cadrul căreia 
generația tînără își face simți
tă prezența. Multe discuții se 
poartă în rîndul tinerilor cu pri
vire la problemele sociale, la 
structurile care pot corespunde 
condițiilor specifice ale Norve
giei. După cum reiese din cele 
relatate de oaspetele nostru, 
problema unității dobîndeșie o 
importanță deosebită pentru 
mișcarea comunistă de tineret 
din Norvegia.

Interviul abordează, mai de
parte, o tematică internaționa
lă. Interlocutorii ne înfățișează 
punctul lor de vedere privind 
principiile pe baza cărora tre
buie statornicite legăturile în

treburile interne ele unei 01 
nizații. într-o situefie mond 
complexă, cînd diferitele orga
nizații muncesc în condiții atît 
de 
să 
la 
tă 
de 
idealurile noastre comune.

— Cum privește tineretul nor
vegian problemele Europei î — 
este o întrebare la care ni se 
răspunde de către cei dai con
ducători ai N.K.U.

— O mare porte a tineretului 
norvegian este preocupată de 
viitorul Europei, de problema 
securității europene. Divizarea 
continentului în blocuri militare 
ostile nu poate oferi garanția 
unui viitor pașnic. Atitudinea 
noastră față de N.A.T.O. este 
cunoscută. Considerăm că tre
buie lichidate, concomitent, too^ 
te blocurile militare existente 
O Europă a păcii se poate rea
liza prin eforturile comune ale 
tuturor statelor. Țările mici și 
mijlocii sînt chemate, în mod 
deosebit, să acționeze deoarece 
asigurarea securității lor, garan
tarea suveranității, se pot reali
za cel mai bine tocmai în con
dițiile destinderii. Relațiile bila
terale, contactele multiple, fa
vorizează cunoașterea recipro
că și buna înțelegere. în acest 
cadru, organizațiile de tineret 
pot avea un rol pozitiv. Spriji
nim ideea prietenilor români de 
a organiza o masă rotundă a 
organizațiilor de tineret de pe 
continent consacrata securității 
europene. Sperăm că tineretul 
norvegian va fi amplu repre
zentat la această manifestare 
consacrată unei probleme vitale 
pentru popoarele și tineretul 
din Europa.

în încheiere, cei doi oaspeți 
ne-au vorbit despre impresiile 
din România.

— Impresiile noastre sînt din 
cele mai bune. Urmărim cu 
mare interes dezvoltarea Româ
niei, politica sa internă și exter
nă, acordăm o deosebită prețui
re pozițiilor Partidului Comu
nist Român. Vizita în România 
ne-a oferit posibilitatea să cu
noaștem direct experiența con
strucției voastre socialiste, im
portantele realizări obținute. 
Considerăm această vizită uti
lă, pozitivă...

diverse, cooperarea trebuie 
pornească de la realitate de 
o activitate foarte diferenția- 
și sâ se bazeze pe maximum 
opinii si idei comune, pe
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