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In frageda 

lumină
de GRIGORE HAGIU

E pregătită-n lucruri solemna așteptare 
și sta să treacă-n roade preaplinul înflorit, 
cuprinsul lumii iarăși vibrind nemărginit 
pe-ntîia frunză verde călită scurt în soare.

Pădurile-și respiră văzduhul bănuit 
și ploile de-a dreptul nălțate sint din mare, 
puzderia de fire așteaptă răbdătoare 
și mult mai larg e lanul din inălțimi privit.

Tu, suflete, ascultă-ți împrospătarea vie, 
adaugă mișcării întreaga energie, 
vădit de-acum e miezul altoiului de soi.

Prin el cuprindă-și Țara puterea mai deplină, 
știindu-l cum sporește în frageda lumină, 
cind stelele ei toate intens privesc în noi.

SÎBăWfiE
Ilustrații de PUSZTAI GEORGETA

< i

îi HUE OEUltimele zile și ultimele ore ale fiecărui an sint întotdeauna un prilej de a ne raporta succesele în muncă, însoțite firesc de satisfacția datoriei împlinite. Cele dinții clipe ale anului abia început aduc întotdeauna cu ele și primele vești și succese in muncă ale acelora dintre noi care nu și-au părăsit posturile nici in noaptea de hotar dintre un an și altul. Acum, cînd ne apropiem deja de jumătatea celui de al patrulea an al cincinalului, și cind ziua de astăzi, Ziua muncii, ne îndeamnă, ca de obicei, să ne evaluăm efortul și participarea, dăruirea și roadele ei, avem din nou prilejul să raportăm faptele noastre de muncă și de viață înaintea întregii societăți și a propriilor conștiințe. Bilanțul acesta se impune cu atît mai mult cu cit ridicarea sa la dimensiuni sărbătorești are loc fără a ne întrerupe ritmul de lucru cotidian, dimpotrivă, intensificîndu-ne e- forturile, aplecîndu-ne cu mai multă stăruință asupra locului și calității muncii

noastre, deoarece însăși prezența evenimentului de astăzi nu poate fi despărțită de semnificația obișnuită a actului pe care îl îndeplinim diurn. Cel mai scurt cincinal din istoria de pînă acum a patriei, pe care ne-am angajat, la chemarea partidului, să-l realizăm prin spectaculoase reduceri de termene. ne obligă și el să ne așezăm frecvent faptele față în față cu angajamentele, pentru a aprecia noi înșine în ce măsură ne respectăm cuvîntul dat.Ziua de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, vine să încununeze eforturile creatoare depuse de întregul popor pentru bunăstarea sa și dezvoltarea necontenită a patriei. „A fi patriot înseamnă întîi de toate a munci pentru înflorirea și întărirea patriei" — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. iar acest mare și simplu adevăr stă la temelia întregii noastre e- sistențe, călău zindu-ne strădaniile și împlinirile. Calendarul muncii, de Ia o zi la alta mai bogat, mai rotund,

consemnează și adaugă mereu alte expresii elocvente ale unui entuziasm lucid, a- șezat pe baze științifice, ale unui efort desfășurat la scara întregii .societăți pentru ridicarea prezentului și viitorului nostru la nivelul celor mai avansate țări ale lumii. Politica partidului găsește în acest sens solide puncte de sprijin în masele largi populare, bucurindu-se de o deplină adeziune, de o aprobare ale cărei argumente le oferă tot faptele de muncă de fiecare zi. Cele mai multe din ele și-au găsit deja locul, și și-l vor păstra cu certitudine mereu proaspăt, într-o mare cronică a muncii, aceea care se scrie zi de zi, ceas de ceas, și ale cărei file anunță însuși caracterul de lucru al sărbătorii de astăzi.Să ne amintim, de exemplu. lucrările destul de recentei conferințe pe țară a cadrelor de conducere din a- gricultură, apelurile patetice
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Izvorul unității 
moral-politice 
a intregului 
nostru popor

— Aici, în uzină, lucrez 1« montaj. E o meserie grea, pretențioasă, care cere pricepere, inteligență, o înaltă calificare profesională. Mie îmi place însă această meserie. Tinăr fiind, mă bucur că intr-o secție atit de importantă ca a noastră lucrez împreună cu alți 500 de tineri. Faptul că fac parte dintr-un colectiv muncitoresc puternic, in care se afirmă un înalt spirit de solidaritate, îmi dă sentimentul siguranței că fiecare acțiune a mea va fi dusă la bun sfîrșit in mod exemplar.Sint cuvintele unui foarte tinăr muncitor, Andrei Prodan, de la întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște. Ca el gîndesc mii și mii de tineri care au intrat în rindurile clasei muncitoare. Mîndria lui este mindria unei întregi generații care-și onorează condiția socială printr-o participare activă, în rindurile clasei muncitoare, la edificarea noii societăți. In acest

mare și puternic colectiv, fiecare tinăr se simte însuflețit de o flacără care îndeamnă la o continuă activitate creatoare, la un efort susținut de perfecționare....Sentimentul solidaritățiimuncitorești". Tema este deosebit de pasionantă — fiind vorba de o realitate specifică epocilor revoluționare, etapelor trăite la cea mai inaltă tensiune. Stare de spirit care respectă legea timpului istoric, mereu in consens cu aspirațiile cele mai ina- intate ale forțelor sociale progresiste, solidaritatea muncitorească reprezintă, îndeosebi pentru tineret, un nesecat izvor din care se înzestrează cu energie, cu spirit de sacrificiu, cu romantismul necesar acțiunilor revoluționare. Tinăra generație se călește astăzi la flacăra spiritului solidarității muncitorești — sentiment creator care se identifică cu tot ceea ce există bun in societatea noastră.
Temelia de granit 
a societății noastre

socialisteDialog la Facultatea de filozofie a Universității din București. Tema : trăsăturile definitorii ale spiritului solidarității muncitorești. Interlocutor : lector univ. dr. Emil Păun.întrebare : Experiența istorică dovedește că eficacitatea luptelor revoluționare este condiționată fundamental de realizarea unității clasei muncitoare^' de solidaritatea tuturor oamenilor muncii. Care sint astăzi, in condițiile societății noastre socialiste. trăsăturile definitorii' ale solidarității muncitorești ?Răspuns : In anii revoluției și construcției societății socialiste, clasa muncitoare a cunoscut ample și profunde transformări, îndeosebi în ceea ce privește structura sa internă și gradul de afirmare in ansamblul forțelor revoluționare. Partidul comunist, care în anii luptei împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate, independență națională și progres social a condus clasa muncitoare in confruntările de clasă, i-a insuflat conștiința propriilor sale interese și țeluri, o călăuzește astăzi pe calea desăvirșirii rolului său istoric de principal factor al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.In anii din urmă au apărut condiții noi care afirmă clasa muncitoare ca forță motrice fundamentală a progresului istoric : dimensiunile fără precedent ale dezvoltării forțelor de producție, accelerarea progresului material, legăturile tot mai strînsc ale științei cu producția. Un rol deosebit de important îl are creșterea puternică a gradului de conștiință și organizare a clasei muncitoare, care prin contribuția hotăritoare la ridicarea economică a țării, la perfecționarea întregii vieți sociale, se situează in fruntea tuturor for

țelor creatoare ale națiunii, înalta conștiință politică a clasei muncitoare, trăsăturile ce ii conturează profilul : fermitatea, capacitatea de organizare, spiritul activ, profunda angajare socială sirlt principalii factori care generează spiritul solidarității muncitorești, care se definește îndeosebi printr-un puternic atașament față de cauza socialismului, prin creșterea răspunderii solidare față de-ă'ertn- țele și exigențele cuprinse in programele partidului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.Unind toate forțele țării in opera comună de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, clasa muncitoare, in frunte cu partidul său revoluționar, formează astăzi temelia de granit a noii orinduiri. Dove- dindu-se cea mai bine pregătită pentru conducerea revoluției și construcției socialiste, profund interesată in dezvoltarea progresului tehnic, în perfecționarea relațiilor de producție socialiste, clasa muncitoare nu acționează singură, ruptă de celelalte forțe progresiste ; unirea intr-un singur șuvoi a tuturor forțelor creatoare ale poporului, stimularea manifestării plenare a rolului social al țărănimii, al intelectualității, al celorlalte categorii de oameni ai muncii, reprezintă astăzi o legitate de bază a înfăptuirii misiunii istorice a clasei muncitoare.Spiritul solidarității muncitorești, promovat în prezent la nivelul întregii societăți, se întemeiază pe relații de deplină egalitate, colaborare, echitate socialistă — asigurate prin întreaga structură economică și instituțională a societății, prin activitatea politico-educativă desfășurată de partidul comunist.

ducătorii procesului de producție ; menținerea in permanență a unui moral ridicat in cazul fiecărui tinăr muncitor, stimularea voinței de a obține performanțe inalte, prin crearea unui climat de autentică competiție. în general, in acele colective unde se vădește priceperea de a-i încuraja pe tineri in dorința lor de afirmare, de a-i investi cu responsabilitate, de a le arăta încredere, unde tinerii sint stimați, conducătorii de producție reușind să și-i facă utili colaboratori, tinerii muncesc bine, depun eforturi pentru continua lor perfecționare profesională. Grija colectivului față de munca fiecărui tinăr reprezintă astfel o importantă trăsătură a spiritului solidarității muncitorești.
★Iată o idee care se cere a fi subliniată : grija colectivului față de munca fiecărui tinăr. La întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște stau de vorbă cu cițiva tineri muncitori și ingineri. Le propun să-și spună părerea despre un fapt intim- plat chiar in ziua aceea. Am fost invitat să particip la adunarea generală a organizației U.T.C. din secția mecanică ușoară. Aici opt tineri au absentat nemoti- vat din producție. Drept urmare, colectivul nu și-a realizat planul pentru ziua respectivă. Adunarea generală s-a aminat și ea pentru că lipseau peste 30 de uteciști.Dumitru Huidu : Eu cred că relația colectiv-individ nu poate fi decit o relație de reciprocitate. Pentru că dacă la noi in uzină — ca și in oricare alt loc de muncă — vorbim despre datoria colectivului de a sprijini activitatea fiecărui membru al său. apoi fiecare dintre noi avem aceeași datorie față de colectiv. Faptul petrecut in secția mecanică ușoară dovedește că -nffli tineri nu înțeleg bine sensul celui de-al doilea termen al raportului/ Cazul, deși este

de excepție, cere riposta exigentă a întregului nostru colectiv.Andrei Prodan : Dacă ar fi să rememorăm intimplări specifice zilelor și nopților uzinei noastre. am găsi nenumărate exemple care să ilustreze strădania tinerilor pentru a se pregăti temeinic și a-și valorifica plenar pregătirea. La noi in uzină vm anual foarte mulți tineri. începători in meserie, care lucrează alături de .ași- ai profesiei. Succesul întregului colectiv depinde de realizarea unor armonizări de îmbinarea experienței virstnicilor cu setea de cunoaștere și dorința de afirmare a muncitorilor tineri. Cred că nu greșesc dacă spun că pătrunderea masivă a ținerilor in colectivul nostru a adus — prin contribuția individuală a fiecărui tinăr — însemnate sporuri calitative.Maria Dinițoiu : Colectivul crește calitativ prin contribuția individuală a fiecărui muncitor, tot așa cum fiecare muncitor se formează sub influența colectivului. îmi amintesc cu pUecn de eforturile depuse de organizația U.T.C. pentru crearea unui climat favorabil performanți-r înalte. Mai mulți tineri, trtu chiar din secțiile de bază aie uzinei, dovedeau o mentalitate cel puțin bizară : că realiză.-.:e ..de virf" sint cazuri excepționale. O asemenea mrntalflatr făcea jocul spontaneității și mediocrității. De aceea, am declanșat o întreagă campanie sob deviza : ..pentru noi. perferwun- țele trebuie să fie calași spre care să tindă toți membrii colectivului". Acum este o reaLta- te că in cadrul întrece;.: . Tineretul — factor activ m îndeplinirea cincinalului ir-aime de termen" aspirația fiecăr-u. tinăr muncitor este de a dobmdt rezultate de o valoare deosebetă. și că dobindind asemeoea rezu-- tate iși ciștigă ua pres'.z - deosebit.
Educație întemeiată

.>

pe adevărul vieții
Se remarcă — la nivelul întregii societăți — o continuă preocupare pentru atragerea tinerilor in industria țării. Iată o cifră eu reale semnificații în

arest serj : ia «r.i întreprinderea _ZJ August* d * Cap-- taiă a aranjat peste 10W de tineri muncitori. Or.care dintre marile umtăti ladssmaje ale

patriei, fie că este vorba de ..Grivița roșie" sau de Combinatul siderurgic din Reșița, de ..Electroputere" sau de Uzina de autoturisme, primește anual intre 2 000 și 3 000 de tineri, care intră in rindurile clasei muncitoare. în toate aceste uzine există secții a căror importanță în economia noastră este fundamentală și unde se lucrează cu mașini dintre cele mai moderne și dintre cele mai scumpe, încadrate aproape integral cu tineri. Industria românească se află în fața unei realități de o noutate absolută : scăderea virstei medii a colectivului muncitoresc, in unele unități pină la 20-25 de ani, prezența tinerilor de 18-20 de ani Ia pupiterele unor mașini care valorează milioane.Trecerea producției moderne către automatizarea complexă are insă nu numai implicații tehnice, ci și implicații sociale. Automatizarea, care cere un înalt grad de pregătire a muncitorului, ridică și probleme de educație și cultură. Civilizația modernă ii pretinde muncitorului cunoștințe solide, o calificare înaltă, spirit creator. adaptare rapidă la situații not o permanentă preocupare pentru perfecționare. Muncitorimea. concentrată în mari centre industriale, obișnuită cu disciplina marii producții, dovedește imense posibilități de a se organiza foarte bine ; prin lupta tot mai intensă pe care o duce pe toate planurile — profesional, politic, ideologic — clasa muncitoare iși afirmă rolul istoric de făuritoare a unei civilizații superioare. Creșterea influenței muncitorimii la nivelul întregii societăți a urmat cursul unui profund proces revoluționar, cu numeroase aspecte specifice țării noastre. Iată unui dintre ele relatat de inginera Marta Dieulescu, de la întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște :
«dbTMBte: tara in* căutare de lucru. E. iși dădeau ia- tucnre ia patinele ceatre care păptaa alKaci pe cafea indos- tr.aljăr— Astăzi sad toate .nariețeă js dezvoltă îaâaștr.^. crud prinde viată poiitxa smt- -Ijik de rîdbcare iivrr'ri a riatarar rnoehr patriei, foarte Enlti dintre tmeni care s-au cal.ficat profesional In centre cu puternice tradiții industriale se întorc să lucreze acasă. Nu ease vorba de o simplă „întoarcere ia vatră." Faptul are in primul riad o semnificație eco

nomică. Noile întreprinderi construite la Tirgoviște, la Buzău, la Pitești sau in alte orașe ale țării au nevoie de mult mai mulți muncitori decit au putut forma pină in prezent. Ei vin in aceste orașe de la Reșița, de la Hunedoara, să pună umărul la ridicarea economică a locurilor natale. Este o problemă de colegialitate — o expresie a spiritului solidarității muncitorești — renunțarea de către vechile cetăți industriale la numeroși muncitori calificați și experimentați. Se desprinde de aici insă și o altă semnificație. Noii veniți influențează viața orașelor respective, contribuie la imprimarea trăsăturilor spiritului muncitoresc, la producerea unor transformări și in stare să schimbe fundamental structura psihică a oamenilor. Transformările profunde petrecute în viața lor de muncitori in mari centre industriale, în condițiile lor de existență, au determinat schimbarea treptată a ideilor și concepțiilor, a felului de a gîndi, în atitudinea față de muncă, față de indatoririle so- cial-cetățenești nu numai in noile lor colective, ci și in întreaga colectivitate a localităților resDective.
★In anii revoluției socialiste muncitorimea a invățat să se folosească din plin de progresul tehnic, de cuceririle științei pentru îmbunătățirea condiției sale, pentru perfecționarea intregii vieți sociale. In a- cest cadru, raportarea tinărului la valorile morale promovate de clasa muncitoare constituie un proces definitoriu pentru modelarea personalității sale, pentru integrarea lui socială și profesională. Iată, în acest sens și opinia unui student, Mircea Ivănescu. de la Institutul politehnic din București i— Concepțiile noastre despre viață, despre muncă se consolidează în cadrul unui proces in care î.iMlnzățirea experienței sociali întemeiază De activitatea proprie a fiecăruia dintre r.<x in uzine, nu numai coc la cot cu muncitorii, dar >1 in modi tu le concrete ale activității muncitorului. în felul acesta activitatea educativă din universitate, ca dealtfel întreacă activitate de educare comunistă a maselor, se întemeiază pe adevărul vieții. Ne formăm ca intelectuali invățind de la muncitori să fim cutezători. tenace, rezistenți la greu și umani ; spiritul solidarității muncitorești, contribuie la ere-

area in colectivul studențesc a unui climat educativ de experiență proprie, de inițiativă, canalizînd intr-un sens pozitiv ' explozia de energie tînără.Pășim astăzi în viață pe un teren solid. Progresele economice înregistrate în ultimii ani au făcut să dispară din mintea tinerilor orice fel de teamă privind existență, viitorul. Știm că datorăm asta partidului comunist, clasei muncitoare, principala forță producătoare a societății noastre. In acest cadru social concret, colaborarea stu- dențimii, a intelectualității cu clasa muncitoare, identificarea cu aspirațiile muncitorimii, cu
Muncitorul

trăsăturile care o definesc nu este rezultatul unei uniformizări arbitrare. înțelegerea raporturilor reale dintre noi și societate, a sensurilor efortului colectiv al întregului popor, înțelegerea științifică a fenomenelor și legităților sociale sînt adevăruri care ne plasează intr-un plan concret : participarea directă împreună cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu celelalte categorii sociale, la activitatea de edificare a noii societăți. în acest efort comun ne formăm ca oameni, ca specialiști, ca intelectuali — fii demni ai poporului nostru muncitor.
—modelul

nostru de viată

Vn imn al biruinței
umple tura

— Consider că un elev trebuie să învețe, mai ales în condițiile in care școlii i se impune să fie deosebit de eficace, să meargă în pas cu progresul științific și tehnic. Rolul școlii se afirmă din ce in ce mai mult pe libia asigurării continuității progresului societății și susținerea acestui rol — cred eu — trebuie să fie principala acțiune revoluționară a oricărui elev. Școala înseamnă, desigur, un apo la cultură, înseamnă un răspuns concret la nevoile și exigențele societății. Dar transformările profunde ale vieții economice și social-politice. determinate de revoluția socialistă. aduc în preocupările școlii, ale colectivelor de elevi probleme cum sint organizarea muncii și a producției, creșterea productivității muncii și calității produselor etc. Aceste preocupări au ca sursă colaborarea organizată cu colectivele muncitorești și ele ne angajează pe plan social, ne dau convingerea că pășim împreună cu clasa muncitoare pe calea dezvoltării economico-socială a țării.Această opinie formulată de elevul Vivi Anghel, de la Liceul din Găiești, deschide o perspectivă asupsa preocupărilor actuale ale societății noastre pentru modelarea personalității elevului, pentru integrarea lui socială și profesională. Concepțiile de viață ale elevului se cristalizează astăzi tot mai mult în cadrul unui proces in care Îmbogățirea experienței lui sociale se întemeiază pe propria activitate în unități productive. In felul acesta colectivul muncitoresc, cu tot ceea ce-1 definește, cu spiritul de solidaritate care îi este propriu influențează puternic conduita elevului.— Elevul tradițional — este de părere Învățătorul Mircea Gabor, de la Școala generală din Poroinica. județul Dîmbovița — cunoștea lumea „citind

cărți." Elevul modern verifică în practica socială cunoștințele citite din cărți. Relația permanentă cu colective muncitorești ii oferă posibilitatea să aprecieze singur fenomenele sociale, condițiile de muncă, mediul uman care se dezvoltă, do- bindind o cunoaștere reală a vieții. începe astfel să se contureze mai clar experiența lui de viață, care reflectă incă de pe acum trăsăturile spiritului muncitoresc. Școala este primul loc de muncă al tinărului ; in activitatea școlară el iși îndeplinește primele sarcini sociale dar cel mai important lucru, pentru formarea sa morală, este că elevul se găsește intr-un mediu educativ concret ereat pe baza unor legături directe cu colectivele muncitorești.— Muncitorul — opinează profesorul Emil Talianu, de la școala generală din Remuș, județul Ilfov — este astăzi pentru elev un model social atractiv, pentru că el întruchipează cel mai deplin esența relațiilor socialiste. Muncitorii pe care i-au cunoscut elevii sint oameni obișnuiți ; ei se disting insă prin faptul că sint buni tehnicieni, slujesc cu conștiinciozitate societatea, afirmă inalte calități morale, iși îndeplinesc cu abnegație comunistă indatoririle față de patrie și popor. Noul tip social al muncitorului inovator este un model mobilizator de personalitate pentru elevi, deoarece el reprezintă un exemplu de atitudine creatoare față de muncă, de interes major pentru binele clasei din care face parte, pentru binele societății. Cunoștința cu astfel de oameni este o lecție de o valoare deosebită pe care elevul o „audiază" și care-1 face părtaș la problemele clasei muncitoare, la aspirațiile și idealurile clasei sociale cele mai înaintate din societate.

Toți pentru unul, 
unul pentru toți

DINSPRE O RAZA
Faptele de muncă in folosul societății reprezintă cea mai semnificativă carte de vizită a spiritului solidarității muncitorești. Desigur, acele fapte care dovedesc integrare socială și angajare profesională și politică — o angajare care presupune devotament, competență, hărnicie. Acele fapte care au determinat impetuoasa ascensiune a României de la o țară „eminamente agrară" la un stat cu o puternică economie, condusă in mod științific de către partid. Acele fapte săvirșite cu conștiința că nu am ajuns încă la capătul drumului, că mai avem încă multe de făcut pentru progresul țării, că ni se cer încă mari eforturi, că fiecare trebuie să contribuie împreună cu generația din care face parte, cu clasa din care face parte, cu întregul popor, la înfăptuirea năzuințelor și idealurilor de progres, de prosperitate spre care aspiră patria noastră.Am notat, din agenda de lucru a unor unități economice din județul Argeș, cîteva asemenea fapte care prezintă un semnificativ tablou al spiritului solidarității muncitorești în acțiune. Colectivul întreprindem de confecții Curtea de Argeș s-a angajat să îndeplinească cincinalul în 4 ani și 4 luni, adică pină la 1 Mai 1975. Eforturile solidare ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor întreprinderii s-au concretizat pină în prezent în- tr-un fevans de 4 luni și 7 zile. Este semnificativ că tinerii întreprinderii au realizat, in luna aprilie, la fiecare patru zile producția planificată pentru 6 zile. Intr-o cooperativă agricolă de producție, la Strîmbeni, înainte de ultimele zile ploioase, seceta amenința ogoarele. Boabele de porumb se cereau însămințate cit pămintul mai avea ceva umezeală. Zi și noapte, cooperatorii au muncit fără întrerupere

pentru a grăbi semănatul. într-o altă unitate economică, la Fabrica de confecții „Argeșana-, într-o singură decadă a lunii aprilie s-a înregistrat un plus la producția marfă de peste 480 000 lei. La întreprinderea agricolă de stat din Leordenî oamenii au dovedit și ei că știu să-și apere avutul : pentru 30 000 de butuci de vie și 8 300 de vișini au cărat apă cu gălețile. La întreprinderea mecanică Mușcel. unitate economică în care 80 la sută dintre lucrători sint tineri, se realizează, in cinstea lui 1 Mai, printr-un efort colectiv, într-0 singură zi 500 000 lei mai mult la producția marfă. Pe agenda acestor înfăptuiri la prestigiu, o expresie se repetă ca un laitmotiv : „realizat de tineri". Pornind de la această realitate, l-am rugat pe tovarășul Marius Iiiescu prim secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C., să vorbească despre condițiile care au prilejuit asemenea rezultate prestigioase.— Rezultatele pe care le obțin tinerii in activitatea lor sint strins legate de gradul lor de pregătire și de pasiune pentru profesie. Ele influențează atit realizările tinărului in activitatea productivă cit și atitudinea sa față de locul de muncă. Aduc în discuție această problemă pentru că la noi, in județul Argeș. au venit să lucreze, in unitățile economice tineri din întreaga țară. In aceste condiții, in care tinerii sint recrutați din localități diferite, uneori de la mari distanțe, are o mare importanță acțiunea de statornicire a unor legături sufletești in fiecare colectiv de muncă. Experiența multor unități fruntașe arată că dezvoltarea spiritului colectiv implică plasarea tinerilor in locurile cele mai potrivite pregătirii și aptitudinilor de care dau dovadă ; stabilirea unor bune relații intre tineri și con
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DE GÎND
lato spun ev : am vn neme, 
am un nume simplu ț) bun, 
iată aparțin de o lume 
ți numai ei mă supun.

Lumea mea se aude in stemă, 
steaua mea se rosfringe in lume 
ca o muzică in care-mi petrec 
dorul mereu ți întreg.
lată spun eu ; am un nume—

GEORGE CHIRILACU CE AI VENIT
Cu ce ai venit înaintea răsăritului tu, suflet al meu 
te întreb, 
aricit nu l-ai putea răsplăti, 
oricît prinosul tău nu s-ar cunoaște.

Te ascult, vorbețte tare, 
răsăritul este casa ta cea mai nouă, 
mereu, casa ta cea mai nouă.

Nimeni destăinuirea n-o să ți-o fure, 
iată simburii se sparg singuri in fructe, 
ei au și început 
să-și aleagă cuvintele.

Vreau să te audă fruntea și mina mea
ele care spun bună dimineața lucrurilor înaintea tuturor, 
vreau să te audă.

Vorbețte tare, suflet al meu 
bucuroasă e patria 
ascultindu-te.

FLORIN COSTINESCU

CÂNTEC DE MAI
Aud vibrind pămintul ca vioara 
Strunită cu arcuț de trandafiri 
Cind imnul biruinței umple țara - 
Lumina comunistei dăruiri.

E Moi intii ! Să fluture in zare 
Aceste inimi tinere ce bat 
Și singele să infloreatefi-n soare 
Frumos, ți demn de noi, ți-adevârat.

Ne-am dăruit acestui timp înalt 
Cu toată setea de a ști, de-a face. 
Noi sintem forța fiecărui salt 
înnoitor și împlinit in pace.

E Mai intii ! Pămintul, ca vioara 
Vibrează sub arcuț de trandafiri 
Și-un cint de muncă răscolețte țara, 
un cint de comuniste dăruiri.

MARIN CONSTANTINTEZAURROMANESC
Pămintul românesc cu cer de Voroneț 
E vatră de comori nebănuite, 
în munți, în țes, în cintecul răzleț, 
în ape de luceferi umezite

Comorile se-nlănțuietc ghirlandă, 
Ca sunetele-n cîntul Ciocirliei, 
Cind saltă sub brâncușiana poartă 
A bogăției horă ți-a frăției.

Acum, in pragul vremii comuniste 
Tot sufletul e leagăn de comori. 
Tezaurul acesta vom face să existe, 
Nemuritor vibrind în anii viitori.

LIANA MARTA, elevă
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Răspundere solidara 
față de viitorul patriei

Stăm de Vorbă, la Greci, în județul Dimbovița, cu directorul Stațiunii de mașini agricole, ing. Ion Moșoiu.— Economia românească — este de părere interlocutorul nostru — este, rodul aspirației poporului către progres și civilizație. Ridicată pe o treaptă superioară de către partid, prin stabilirea unor planuri riguros științifice de folosire intensă a tuturor izvoarelor de energie națională, această nobilă aspirație se materializează astăzi in remarcabile infăptuiri și în programe de dezvoltare fără precedent in istoria României. Se prevede ca in anul 1990 producția industrială sâ fie mai mare decit în 1970 de 6—8 ori. Un element important al creșterii noastre economice pină in 1990 se preconizează a fi dezvoltarea intensivă a agriculturii, participarea acesteia in- tr-un mod mult mai substanțial la creșterea venitului național. Pe baza dezvoltării producției materiale urmează să crească considerabil venitul național. Aș mai adăuga că diversificarea activității econo- mico-sociale in mediul rural va asigura apropierea condițiilor de trai de la sate față de cele de la orașe. Toate acestea nu reprezintă decit o parte din prevederile programului partidului de dezvoltare economico- socială a patriei noastre în următorii ani și în perspectivă. Fiecărui cetățean din țara noastră și îndeosebi fiecărui tinăr îi este clar că sintem cu toții, în mod solidar, chemați să dăm viață acestei perspective. Programul partidului înseamnă pentru fiecare dintre noi ferestre deschise larg spre viitor, dar și un permanent îndemn de a-1 înfăptui prin efortul tuturor. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a adresat chemarea ca în viitorii 10—15 ani să lichidăm cu desăvîrșire ră- mînerea in urmă pe care am moștenit-o și să ne ridicăm la un înalt nivel de dezvoltare economico-științifică, culturală, să asigurăm un nivel de trai superior. Răspunsul pe care în

tregul popor trebuie să-l dea la alternativa pe care ne-o pune in față istoria — „Sau vom realiza acest obiectiv și ne vom iuscrie pe orbita civilizației moderne, sau vom continua să rămînem in urma țărilor dezvoltate, condamniud națiunea noastră să se mențină ii> această situație in decursul mai multor generații" — este o muncă neobosită și calificată, o temeinică pregătire profesională de care sintem răspunzători, in mod solidar, toți cei care muncim și trăim in această țară.
★Răspunderea față de prezent și față de viitorul comunist al patriei este direcția principală de acțiune a tuturor oamenilor muncii, a întregii societăți. A- firmarea pe acest plan a spiritului de solidaritate muncitorească înseamnă abnegație, înseamnă eforturi comune, înseamnă răspundere comună pentru stimularea gindirii cutezătoare. pentru promovarea noului. Civilizația socialistă se dezvoltă astăzi cu impetuozitate, ea fiind produsul muncii realizate printr-un uriaș efort comun al generațiilor tinere șl virstnice, al întregului popor. Astăzi nu putem vorbi despre făurirea noii civilizații socialiste, fără a vorbi despre participarea largă a tuturor generațiilor in toate domeniile de activitate umană. Nu trăim Intr-o țară alcătuită din comunități izolate — astfel incit deciziile fiecăreia să aibă implicații restrinse. Trăim intr-o societate socialistă și deciziile fiecărei categorii sociale reprezintă o angajare la nivelul întregii societăți. Construim in mod conștient 0 societate nouă, socialistă, făurim o nouă formă de existență colectivă. in consens cu necesitatea înțeleasă a istoriei. în acest climat social-politic se consolidează — ca cea mai înaltă expresie a spiritului solidarității muncitorești ridicat la scara intregii societăți — unitatea moral-po- litică a poporului în jurul partidului comunist.

ADRIAN VASILESCU
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fi spre o nat„Ziarele, aceste drapele ciurui
te"... Versul lui Nicolae Labiș m-a 
urmărit, ca o sinteză, ca o esen
ță pe care ai norocul s-o afli, tot 
timpul cit am citit colecția „Scîn
teii tineretului" de treizeci de 
ani încoace, de la apariție pînă 
astăzi. Întreprindere fascinantă 
ca o incursiune în propriul des- 

Ztin, în forma sublimă a propriu
lui destin, aceea în care el se 

-Confundă cu destinul patriei. Is- 
-toria noastră. Memoria noastră 

colectivă. Uitările noastre colec
tive Timpul nostru condensat. 
Atîta tinerețe trăită ca o foame, 

.frenetic, pînă ia capăt. Ziarele, 
.„aceste drapele ciuruite. Ziarele, 

aceste jurnale de front. Filele 
-îngălbenite, ca-ntr-o ardere în- 
' ceată. O ardere fără sfîrșit. Cine 

spune că un ziar trăiește numai 
~o zi ? Cărțile fundamentale ne 
păstrează esența. Ziarele ne păs- 

< trează respirația, freamătul. Se
cunda Din toate aceste secunde 
trăite, din toate aceste fulgerări 
de destin, din toate aceste foto
grafii vechi, din toate aceste ti
tluri ale atîtor prezenturi se în
cheagă timpul nostru. Permanen

ta noastră. Visul, fapta, izbîndă, 
: amărăciunea, istoria noastră, ca o 
-fantastică aventură spre stele, în 

marele, implacabilul curs al is- 
Zțoriei. Ziarele de primăvară. Zia

rele de Unu Mai Ziarele 
^Sărbătoare. Nici o sărbătoare 

semănat, cu cealaltă, decît 
sens, decît în semnificație, 

‘fel, și mereu altfel, treceau
Ioanele de demonstranți. La ’'și mereu altfel se colorau piețele 

jrnari de flori. De lozinci. Altfel, 
pentru că mereu altele erau iz
binzile pe care mîndria naționa- 

rlă le raporta. La fel, pentru că 
sensul creșterii era același. Pen
tru că speranța era aceeași. Pen- 

' tru că, mereu, credința în același 
ideal ne biciuia, ca un vînt 
proaspăt, conștiința, puterea, in
teligenta, talentul. Credința în 
comunism. Credința în partid. 
Credința in tinerețea noastră, pe 
care ziarul tineretului o cerceta 
sever, să vadă dacă e întreagă, îi 
lua temperatura în fiecare zi, să 
vadă . dacă e sănătoasă. Timpul 
nostru de treizeci de ani este 
timpul tinereții, nimeni n-a avut 
voie să îmbătrînească, pentru că S nimeni n-a avut voie să trădeze., A îmbătrîni era o trădare. Și ast
fel, am rămas cu toții tineri, cum 
tînăr este timpul în sărbătoarea 
muncii, de Intîiul de Mai — isto
ria noastră, rămasă în foile în
gălbenite ale colecției, ne arată 
zîmbetul mîndru al tinereții noas
tre revoluționare.

de 
n-a 

în 
La 
co
fei,

„IN GLORIOSUL CAR 
DE BĂTĂLIE PARTI
DUL COMUNIST ÎNA- 
JNTÎND"

La Unu Mai 1944 se constituia 
Frontul Unic Muncitoresc anti
fascist care avea să fie una din 
forțele esențiale ale zdrobirii fas
cismului, eliberării patriei. Nu 
trecuseră foarte mulți ani de la 
acel sfîrșit de veac în care zia
rele românești ale vremii comen
tau prima sărbătoare de Unu Mai 
a muncitorilor din România cu 
următoarele cuvinte: „Despre a- 
ceastă sărbătoare putem zice că 
Bucureștii n-au văzut una mai 
impozantă". Nu trecuseră ani 
mulți, trecuse în schimb o istorie. 
Istoria cunoaște astfel de salturi, 
uneori tin ciclu al ei durează se
cole, alteori cîțiva ani calendaris
tici înseamnă salturi într-o altă 
eră. Proletariatul care defila a- 
tunci pe străzile Bucureștilor a- 
pea să schimbe curînd soarta lu- 
inii, avea să producă saltul în- 
tr-un alt ev, ca într-o altă miș
care cosmică. în febra foamei, în 
noaptea obscurantismului, în bi
ciul exploatării căzut sec pe gru- 
ihaz, bijbîind primele litere ale 
alfabetului, proletariatul învăța 
un alt alfabet — alfabetul luptei 
față de care cuvintele sînt ster
pe. In mai puțin de jumătate de 
secol, proletariatul român crista
liza o maturitate, o clarviziune și 
o consecvență, o înaltă conștiință 
și o responsabilitate față de po
por — adică față de sine — pe 
care burghezia politică exersată 
în sute de ani n-a avut-o și n-a- 
vea cum s-o aibă, niciodată. In 
mai puțin de jumătate de secol. 
Partidul Comunist Român, consti
tuit la opt mai 1921, se dovedea 
apt să conducă destinele (arii

„Să educăm pe toți cetățenii, și în special tineretul, în spiritul 
cultului față de muncă, față de munca liberă, despovărată 
de exploatare, din societatea noastră, singura sursă a progresului 
și prosperității poporului nostru, a națiunii noastre socialiste, 
mijlocul principal de afirmare a talentului și forței creatoare 
ale tuturor cetățenilor, de manifestare a personalității și auto- 
perfecționare morală a fiecăruia . NICOLAE CEAUȘESCU

spre o i 
tîrpre ș 
meni tti stă drvțrixses
noastră, uneistid «HUB
de ctețâ. ____ . r--*T~- edecăsa-
lui nostru. Cele treizeci de <•> 
certări ale lui Intu Mei, diu 
pină acum, înseamnă tot atitea 
etape din marțul ncriru de cam
panie spre fericire. Din ptejxde 
ziarelor vremii se decupează ra
poartele trupelor ți ordinele sta
tului majo> — partidul — ți e- 
cum, în perspectica iștoncă, ele 
ni se arată mult mai clar, tâgecis 
spre verticală este desenată ca 
fulgerul noaptea pe un cer de 
Unu Mai. Primii ani au fost ani 
grei, ani de reconstrucție, ani de 
luptă cuntă cu tot ce ne lăsase 
Hitler. Trebuia învățat totuL, de 
la început, literele alfabetului ți 
literele demnității; libertatea, eu însăși, se învață, nu e ușor să pășești prima oară în lumină. As
tăzi, multe din acele lucruri îngrozitor de grele, de atunci, de 
la început, le-am uitat. Altele, in 
filele istoriei, s-au transformat «■ 
sinteze — anii dureroți de foa
mete, de secetă, cumplitul an 
'46 — au un rind în cartea de 
istorie. Ziarul insă le păstrează 
gustul, și cenuța, ți pulsul, și i-n- 
căpățînarea speranței, ți acel țmm 
colț de iarbă răsărit pe pămîntul 
sterp care căpăta astfel valoare 
de simbol. In 1947, de Unu Mai 
defilaudefilau coloanele U.T.M.-ului. 
Ziarele de opoziție — jalnică o- 
poziție, totuși mai exista așa 
ceva — comentau evenimentul 
cu iritare. Veneau tineri munci
tori încolonați, cu pancarte, lo
zinci și drapele, veneau de la 
„Malaxa" și de la „Apaca" 
și de la „Lemaître" și de 
la „Wolf", iar pe pancarte
le lor scria că U. T. M.-ul 
cere pentru tineri dreptul la eco- 
nomat și că s-a obținut primul 
contract colectiv, și că ucenicii 
vor avea dreptul la 15 zile con
cediu pe an, nu zece ca pînă a- 
cum, și vor primi două cămăși în 
loc de una, și pingele de cite 
ori e nevoie, și trei batiste. As
tăzi, nouă, această izbîndă de a- 
tunci ni se pare teribilă. Pentru 
că nici nu mai știm bine ce este 
acela un economat. Și ne este 
greu să închipuim viața copiilor 
acelora care aspirau să aibă 
două cămăși și zece zile pe an li
bere. Dar era o izbîndă — era o 
mare izbîndă și era mai ales 
chezășia speranței. Încă nu se 
făcuse naționalizarea, dar tinerii 
de la diferite fabrici lansau che
mări la întrecere. Țara trebuia 
reconstruită, din sînge și mizerie, 
din foamete și păduchi, din ob
scurantism și oboseală. Din tris
tețe, din obsesia marților rămași 
pe front. Și țara a început a se 
reconstrui. Și țara a început a se 
naște, pentru că dacă tradițiile 
erau solide, cu rădăcini în mile
nii, noul trebuia să inunde totul, 
conștiință și datorie, obiceiuri de 
viață și relații fundamentale. 
Cine poate măsura eroismul ti
nerilor din acei ani care erau 
apți de entuziasm și dăruire, 
apți de a începe — ei, care a- 
bia sfîrșiseră un război și o se
cetă ? Copil, abia vorbeam, mi-o 
amintesc pe mama întinzîndu-mi 
o cană de lapte albastru, în care 
pluteau paie de ovăz, atunci, în 
patruzeci și șase. Îmi amintesc 
cartelele de pline. Lodenele. Le 
uitasem. Ziarele vremii depun 
însă mărturie. Așa a fost. Cum
plit de greu. Dar cu o voință ex
traordinară, cu un entuziasm fa
natic, poporul tot, în jurul parti
dului, își construia o lume nouă. 
Au fost ani frenetici aceia, ani 
pătimași, fanatici uneori, cu gre
șeli, unele mari, dureroase al
tele, crize de creștere. Intransi
gența căpăta forme acerbe. Era 
prima etapă. Prima istorie a pa
triei libere. Republica. Refor
mele. Primele construcții. Printre 
erori și izbînzi. Printre suișuri și 
coborîșuri, printre confuzii și a- 
devăruri imuabile, carul de lup
tă, glorios, mergea înainte. La 
fiecare Unu Mai, coloanele ra
portau partidului. Partidul era 
lumina. Partidul era călăuza. 
Sensul uralelor rămînea mereu 
același, mesajul către lume era 
același. Un popor care și-a luat 
în propriile mîini soarta. Mesajul 
era de pace. Mesajul era de li
bertate Mesajul era de construc
ție. Acesta, mesajul, nu s-a 
schimbat. în treizeci de ani, el a 
rămas același, far călăuzitor, mî- 
nuit de Partidul Comunist Ro
mân Ziarele sînt pline de bilan
țuri. Nevoia de bilanțuri era 
conștiința istoriei noi. Nevoia de 
sărbători și de aniversări este o 

istorice înaintea noii etape 
României socialiste, primește o 
lecție emoționantă, profund emo
ționantă, de consecvență parti
nică. Încă de atunci, cel care 
avea să devină simbolul Româ
niei socialiste, fiul cel mai iubit 
al poporului nostru, eL mai tinăr 
decît întreaga noastră tinerețe, 
afirma cu claritate aceleași prin
cipii ferme, pe care astăzi, îmbogățite de însăși experiența țâ
rii și a partidului, îmbogățite și 
împlinite de noua etapă pe care 
o traversează țara, le afirmă de 
la înalta tribună de unde condu
ce România socialistă. Cite ta 
secunde istorice, înainte de isto
ria noastră contemporană. Istona 
Conferinței Naționale a partidu
lui. A Congresului al X-lea. Pre
gătită ți învățată în primii ani să 
pășească în lumină, pregătită la 
școala muncii și a devotamentu
lui, la școala idealului și la școa
la partinică a principialității — 
pregătită în miile de școli care 
și-au deschis larg porțile în so
cialism, țara își asimilase lumina 
ca pe o proprietate, așa cum își 
asimilase pămîntul și fabricile ca 
pe o proprietate. Sutele de mii 
de rnuncitori-proprietari. Sutele 
de mii de țărani — vlăstarele 
celor pieriți la nouă sute șapte — 
constructorii noi ai țării. Congre
sele al lX-lea și al X-lea ale 
partidului definesc sensurile lu
minii. Le-am învățat cu toții ca 
pe un nou ABC, scris cu litere 
fierbinți. De atunci, de la aceste 
congrese — timpul se conden
sează. Este timpul nostru de a- 
cum — este azi. N-am mai citit 
ziarele cu acea tensiune pe care 
o ai în fața documentului. Ci cu 
cea pe care o ai în fața actuali
tății. Care este un alt chip de 
tensiune. Prezentul se simte ca o 
iubire. Prezentul se simte ca o 
respirație. Și ca un cîntec de iu
bire sună versul lui Labiș, din 
nou Labiș, emoția și tensiunea 
generației noastre de tineri co
muniști: „Azi am văzut mai clar 
decît oricînd / în gloriosul car 
de bătălie / Partidul comunist 
înaintînd".

BRIGADIERII SCRIU O 
PAGINĂ MĂREAȚĂ ÎN 
ISTORIA MIȘCĂRII 
NOASTRE DE TINERET

Spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită 
la a cincizecea aniversare a parti
dului: „în marile bătălii revoluționare duse de clasa muncitoare, forța cea mai înaintată a societății contemporane, în alianță cu țărănimea muncitoare, cu intelectualitatea, cu toți oamenii muncii împotriva exploatării bur- ghezo-moșierești, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună, tineretul s-a a- flat în primele rînduri, a înscris multe pagini de bărbăție și eroism".

Bărbăție și eroism. Tineretul 
— floarea țării — este entuziastul 
constructor al prezentului. Tine
retul, cu întreaga sa energie 
creatoare. Cu pasiunea sa nestă
vilită pentru construcție. Cu ca-

pacitatea sa de dăruire, curiozi
tatea sa ardentă, patima de a 
ști. „Scînteia tineretului", croni
car sensibil al acestei uriașe for
țe care este, a fost și ca fi tine
retul patriei socialiste, reține pagini emoționante din viața ți 
lupta generațiilor noi. Mîndru ae 
tradițiile sale de luptă, tineretul 
socialist nu și-a dezmințit nicio
dată înaintașii, lată, un număr 
de Întîi Mai al „Tînărului mun
citor" din 1947. Cronica defilării. 
Chipuri de tineri. Reportaje. Re
portaje, primele reportaje din 
sutele care vor urma, de pe ma
rile șantiere ale reconstrucției. 
Apoi, ale construcției. Se deschi
dea atunci, în anii grei de după 
război, o tradiție onorată cu 
strălucire pînă astăzi, o altă tra
diție, o luptă fără gloanțe și fără 
dușmani — decît propria inerție 
și, uneori, natura. Citesc unul 
din aceste reportaje din ziarul a- 
cela de demult, din 1947. Un 
reportaj excepțional, semnat de 
— cit de tinărul pe atunci ?! — 
Alexandru Mirodan. Era un șan
tier, printre primele, la Valea 
Popii. Undeva în Ardeal. Veni
seră mulți. Mulți și flămânzi. Cei 
mai mulți, tăcuți. Tineri. Țărani. 
Scuipau în palme și puneau 
mina pe tîrnăcop cu îndîrjire, de 
parca voiau să îngroape însăși 
mizeria. Reporterul s-a apropiat 
de unul. Ursei îl chema. „De ce 
ai venit aici ?“ Tăcere. Pri
virea adolescentului acela greoi, 
cit un munte, era intensă, moc
nită. „De ce ai venit aici ?“ 
Omul s-a mișcat încet, spre lo
pată. Tăcea. Intr-un tîrziti, l-a 
chemat pe reporter: „Vino cu 
mine 1“ A luat lopata și a în
fipt-o adine în pămînt. A muncit așa. cinci minute, cu furie, 
apoi a zis: „Uite răspunsul. De 
ala Astăzi, după aproape trei
zeci de ani de atunci, gestul a- 
cela scurt, violent aproape, ca
pătă semnificație de metaforă. 
Cine știe cum s-o fi împlinit 
destinul acelui Ursei de la 
lea Popii Ca și al colegilor 
de echipiî de atunci. Pricop, 
trescu, Tirțan. nume pe o 
îngălbenită de ziar. Sini astăzi 
oameni în plină maturitate. Dar

Va- Zui 
Pe- 
filă

lor. Ca op de atn dr <

lopata aceea înfiptă adine în pă- 
mint era ca o semnătură pe un 
decret fundamental. In baza lui 
s-au scris filele eroice de istorie 
care s-au chemat Bumbești—Li- 
vezeni, Salva—Vișeu, Agnita— 
Botorca, Pecica—Nădlag, Snagov, 
Parcul Herăstrău, Fabrica de 
confecții și tricotaje, Stadionul 
23 August și atitea altele din 
țară. Era vremea eroică a lope- 
ții. Apoi au venit buldozerele. 
Mașinile perfecționate. Dar nu
mai condițiile se schimbaseră. 
Tradiția s-a păstrat vie, întreagă 
— Breaz, Argeș, Porțile de Fier, 
Someș, Lotru, Mostiștea și me
reu altele, cele viitoare. Alte ge
nerații. Alt fel de tineri. Alt fel de 
a munci. Dar demnitatea de bri
gadier, întreagă. Ca o supremă 
distincție pe un piept tînăr. Ge
nerații întregi de tineri care spun 
cu mîndrie — „Am fost briga
dier". Generații întregi de tineri 
care vor spune: „Am fos briga
dier". Foștii corespondenți ai 
„Scînteii tineretului" comunicau 
izbinzile de pe șantier. Rezulta
tele întrecerilor între echipe. 
Astăzi se întîmplă la fel. Actualii 
corespondenți transmit rezulta
tele întrecerilor, izbinzile. Alte 
chipuri la panoul de onoare. 
Același zimbet mîndru. Zîmbe- 
tul, da, acesta a rămas neschim
bat încă de atunci, din 1947. A 
plutit pe rînd, pe chipuri slabe, 
prost hrănite, pe care se citea 
numai lumina sentimentului. Plu
tește acum pe chipuri tinere, 
frumoase, strălucitoare, luminate 
de cunoaștere și cultură. Trec 
tot așa, de ziua muncii, la Intîiul 
de Mai, în mari demonstrații săr
bătorești, comunicînd partidului 
că tineretul e gata să răspundă 
chemărilor sale. Trec in tradițio
nalul costum de brigadier. Cu 
insigna pe piept. Multe s-au 
schimbat, doar această impetuoa
să mîndrie — mîndria de a fi 
brigadier — a rămas neștirbită, 

întreagă, rotundă, ca o avere 
bine păzită. Multe s-au schim
bat, în dotare, în condiții 
de muncă, în compoziția socială 
și culturală a tinerilor brigadieri 
— doar cîntecul avîntat, revolu
ționar, puternic ca o avalanșă 
repede de munte, a rămas ace
lași. Citesc un titlu intr-un ziar 
de prin patruzeci și nouă, un 
ziar de Unu Mai, „Scînteia tine
retului": Spintecînd munții, pre- 
făcîndu-și conștiințele, călindu-și 
unitatea, tinerii brigadieri scriu 
o pagină .măreață în istoria miș
cării noastre de tineret". Astăzi, 
în 1974, putem găsi altul 
potrivit pentru brigadieri ?

mai

DESPRE ALBUMUL 
FOTOGRAFII Șl DES
PRE CUVINTE

DE

O colecție de ziar poate fi 
privită și ca un album de foto
grafii, fotografiile unei mari fa
milii spirituale. O gazetă de ti
neret este cu atât mai emoțio
nantă. In secunda peliculei este 
prins portretul unei vîrste întregi 
și fotografii peste fotografii, por
tretul unei generații. Ziarele fes
tive de Unu Mai sînt pline de 
fotografiile tinerilor în sărbă
toare. La carnavalul tradițional. 
La demonstrații. In fabrici și u- 
zine — echipele șarjelor de o- 
noare. Panourile de fruntași. Pa
nourile cu eroii anonimi ai unui 
singur număr de ziar: Tinărul 
X care și-a salvat tovarășul de 
muncă, sau celălalt, care a salvat 
un furnal de la incendiu, sau ce
lălalt, care s-a salvat pe sine de 
pe un drum greșit. Generații de 
absolvenți care își exprimă cre
zul de viață și dorința de a reuși 
în viață. Cum am putea mențio
na cîțiva, cînd ei sînt sute ? 
Eroii șantierelor, ai sesiunilor de 
examene, ai ogoarelor. O succe
siune de fotografii poate semni
fica mai mult decît o arhivă sen
timentală. Mai mult chiar decît 
spune dedesubt legenda, repor
tajul, ancheta, interviul. Chipul 
uman însuși, strălucirea ochilor, 
înălțimea frunții, gestul surprins 
pe peliculă. Tinerii din paginile 
ziarelor, generația cincizeci — 
față de tinerii din ziare, genera
ția șaizeci. Față de tinerii de 
după '70. E ca și cînd aceeași fo
tografie a entuziasmului este re
tușată mereu, de un artist al 
meseriei sale, e ca și cînd lumi
nile și culorile sînt intensificate 
mereu, pentru a izbuti fotografia 
ideală. Oamenii sînt mai fru

moși. O propozițiune care nu are 
nevoie de adăugiri. Intens fru
moși, pe dinăuntru frumoși. Oa
menii se mișcă mai liber nu nu
mai in hainele lor de sărbătoare, 
mult mai frumoase, incomparabil 
mai frumoase, nu numai în 
spontaneitatea lor, incomparabilmoi grațioasă, ci în intimitatea 
glodurilor lor, incomparabil mai 
complexe. Xu numai pentru că 
obrajii sini mai sănătoși și zim- 
betul mai limpezit tinerii aceștiarut mai frumoși. Xu numai pen
tru că tint mai bine hrăniți, in- 
ctaiparabj mai bine hrăniți au 

tu mai inalți și mai drepți. 
hm libertății lor interioare

ase ati k amiază. Miile de pa- 
gau etate, miile de informații,
izfeiepasnea asonisită și putin
ța dezxoitărS libere, armonioase

p» for personalități le dă 
cretă strălucire care sen-

uneori simplistă, limba unor oa
meni care cumpărau ziarul și-l 
silabiseau, limba unor oameni 
care bateau la porțile școlilor de 
primul grad. Era epoca în care 
semnalam izbinzile alfabetizării și 
în care familiarizam cititorii cu 
cele mai elementare noțiuni pe 
care astăzi le știe orice copil 
care a absolvit pragul întîi liceal ; 
ori pragul întîi liceal îl absolvă 
toți copiii țării. In 1950-1952, mai 
puteai întîlni în ziar articole 
popularizatoare cu titlu: „Știți 
ce înseamnă relații de produc
ție ?“ sau „Cal putere ?". As
tăzi, cititorul „Scînteii tineretu
lui" este informat asupra celor 
mai noi posibilități de folosire a 
laserului, participă la anchete in
ternaționale, citește anchete și 
studii sociologice scrise intr-un 
limbaj intelectual care le este 
perfect accesibil. Era o vreme 
cînd analizele literare se mărgi
neau la „scriitorul redă"; as
tăzi tinerii muncitori din fabrici 
discută șansele romanului mo
dern. Era o vreme cînd tinerii 
scriau la ziar dorind să afle ce 
este televiziunea — asăzi vor să 
afle ce este nou în cibernetică. 
Intr-un ziar festiv din 1969, de 
Unu Mai, aflam că „în România 
sînt la ora actuală practicate 
12 000 de meserii". Cifra pare 
fantastică, dar cu cit o fi crescut 
ea în ultimii cinci ani? Cînd au 
apărut atîtea și atitea noi forme 
de manifestare ale creativității u- 
mane ? La un moment dat a a- 
părut în ziar cuvîntul „rentabili
tate" — și apoi „viteză de creș
tere" și apoi „reciclare" și apoi 
„etică și echitate", și mai ales 
termenul „multilateral dezvoltată" care înseamnă de fapt sin
teza etapei noastre de dezvolta
re. Munca a căpătat înalte, no
bile insemne. S-au dezvoltat noi 
sectoare de activitate, s-a lărgit 
imperiul cunoașterii, s-a lărgit 
imperiul muncii. Acum un dece
niu numai, era greu să-ți ima
ginezi dezvoltarea mecanicii 
fine, a electronicii, a chimiei, de 
anvergura prezentă. Productivi
tatea inteligenței crește vertigi
nos. Astăzi se discută de creativi
tate ca de o obligație și ni se 
pare firesc să fie așa. Va veni 
ziua cînd vom discuta despre fe
ricire ca despre o obligație — și 
ni se va părea firesc să fie așa.

MUNCA, SUPREMA VA
LOARE LA CARE NE 
RAPORTĂM

E un titlu pe care-l reiau din- 
tr-unul din ziarele festive de 1 j .Mai ale „Scînteii tineretului". 
Munca, suprema valoare la care j ne raportăm, este chezășia rapor
tului nostru superior față de 
partid. Prin muncă am sădit ro
dul bogat al aceste: țări. Prin 
muncă ne-am autodepășit, prin 
muncă ne-am cucerit demnitatea 
și liniștea și frumusețea. Acești 
treizeci de ani de libertate sînt 
tot atiția ani de muncă. Ea 
ne-a mobilizat mintea și brațele. 
Ea a făcut să scapere tîrnăcoape 
și condeie. Ea a albit nopțile în studii îndelungi și febrile. Am 
adus știința spre producție și am 

; creat o producție științifică. In i toate și în tot, cu fruntea sus, 
1 putem să spunem că tineretul 

s-a aflat în primele rînduri. In 
colectivele de cercetare. Pe ma
rile șantiere. Acolo unde se 
crea chimia românească și in
dustria de mașini grele româ
nească. Acolo unde se creau ma
rile, îndrăznețele planuri ale 
orașelor construite din pămînt și 
ale cartierelor cit un oraș. Acolo 
unde se construiau, cu rigla de 
calcul, recoltele înalte. Acolo 
unde se construiau marile car- 
zouri și marile poeme. La Hune
doara ți Rețifa, la Galați și Iași, 
acolo unde se construiau tradiții 1 pe loc viran și unde se introdu
cea noul în tradiții ce păreau în
cremenite de veacuri. Am simțit 
gustul demnității de a fi părtași 
la emblema „Fabricat în Româ- i nia". Mărfurile românești colin
dă meridianele. Arta românească 

' colindă meridianele. Prestigiul J României în lume crește în fie- 
\ care an, ca voinicul din poveste. I înfr-un an cit în zece. Marșul I triumfal al cuvîntului „nou" i inundă viața noastră și inundă I paginile ziarelor care consemnea- I ză pulsul vieții noastre. „Un nou i tip de tractor"... „O nouă hală".

„O nouă platformă industrială". 
„Un nou prototip", „Un nou ro
man", „Un nou film româ
nesc". Cifre, cifre și fapte, 
se adună mereu, ca pe un 
tablou de comandă în care 
beculețele roșii se înmulțesc ver
tiginos. Ne calculăm științific 
viitorul. Un poem în cifre scriu 
savanții, cifrele capătă vibrație 
poetică. Cum să enumeri centre
le industriale din România ulti
milor ani, cînd aproape nu mai 
există oraș, județ, în afara cir
cuitului industrial ? Cum să 
calculezi în cîteva rînduri apor
tul științei și culturii românești 
la devenirea SDirituală și mate
rială ă poporului ? Notam la un 
moment dat, colindînd colecția 
fiarelor „Scînteia tineretului" : 
„Să nu uit. Ideea de tensiune". 
Intr-adevăr, ideea de tensiune. 
Nu i-arn găsit un loc anume, 
pentru că tensiunea gîndului și 
faptei străbate întreaga istorie a 
acestor treizeci de ani de înnoiri 
și prefaceri.

Notam undeva : „Să nu uit — 
mesajul de pace și coexistență 
pașnică, politica externă a Româ
niei". Dar cum să uiți însăși 
fericirea demnității și prestigiul 
pe care ți-l dă dreptul de a trăi 
cu fruntea sus ? Solidari cu cla
sa muncitoare de pe Terra, so
lidari cu idealurile ei de luptă, 
de dreptate și libertate, n-am 
dezmințit niciodată, în acești 30 
de ani, jurămîntul nostru de so
lidaritate. Președintele Româ
niei socialiste, care a făcut 
să răsune urale de simpatie și 
prețuire din Africa pînă-n Ame
rica, din Asia pînă-n nordul Eu
ropei întruchipează în ființa sa 
de conducător și de tribun, de 
mesager luminat al unui popor 
luminat însăși esența acestui po
por român mereu tînăr, mereu 
viguros, prietenos și cinstit, har
nic și înțelept. El este conducă
torul partidului nostru, iar 
partidul nostru este expresia vo
inței, speranței și permanenței 
noastre.

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRl- 
NEȚE

Sîntem, din nou, de Armin
deni. „Să-nflorească florile, 
c-avem sărbătorile", cînta, de un 
întîi Mai, un cor de țărănci din 
Argeș. Să fluture drapelele și 
din nou, ca de încă treizeci de 
ori pînă acum, să ne gătim de 
sărbătoarea muncii, cu voioșie și 
nerăbdare. Mai trece peste noi 
un soare de mai. Soarele de 
Unu Mai din anul treizeci. Nu 
am uitat nici noi, oamenii dece
niului șaptezeci, bucuria și gus
tul aniversărilor. Anul acesta săr
bătorim treizeci de ani de li
bertate. Peste douăzeci de ani 
vor fi cincizeci. Iar peste șapte
zeci, nepoții noștri vor sărbători 
o sută. Viitorul se așterne în fața 
noastră și a țării, așa cum ni 
l-am clădit, așa cum îl gîndim, 
așa cum îl sperăm. Așa cum va 
fi. Noi, oamenii deceniului trei
zeci, n-am avut vreme, nici chef 
și nici dreptul de a îmbătrîni. 
Cei care au fost pe șantierele ti
neretului au semnat un legămînt 
de tinerețe fără bătrînețe. Cei 
care au astăzi douăzeci de 
ani, știu că ceea ce pregătim noi 
României socialiste este o veșni
că tinerețe. Ne pregătim pentru 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui, iar „unu" adăugat după 
,7Lece“ înseamnă un nou început. 
Începutul unei etape superioare. 
Pentru că nu cunoaștem decît 
drumul în sus, iar drumul în sus 
este d'umul tinereții. „Scînteia 
tineretului" publică astăzi al 
30-lea număr festiv dedicat Zilei 
Muncii. Raportăm partidului, a- 
cum, de întîi mai. raportăm 
partidului acum, în preajma 
Congresului, că noi, tinerii anu
lui treizeci, nu vom îmbntrîni 
niciodată. Este un legămînt. Un 
legămînt față de țară, cu țara.

Pciginâ realizată 
de SMÂRANDA JELESCU
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TINERETUL-FACTOR ACTIV
ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

CA UN FLUVIU Pe Trotuș, într-un mare

CE-ȘI ADUNA APELE amfiteatru al muncii

aduc economii de sute de mii de 
lei. Numai cazanul acela pent-u 
recircuhirea apei pe care îl ve
deți — și pe care echipa lui 
Ciuchindel l-a construit in orele 
libere — colorează 45 000 lei. 
Ca să-l predea cu citeva zile mai 
devreme au stat de citeva ori și 
pină noaptea, tirziu. Tot ei s-au 
oferit să realizeze prin muncă

se importă pe bani grei și o să 
vă dați seama cit valorează ideea 
lui Pândele și inițiativa tinerilor 
noștri.

Aflu că tot uteciștii de aici au 
recondiționat prin muncă patrio
tică circa 100 de ventile din tef
lon care, de asemenea, se impor
tă, aduclnd uzinei alte zeci de 
mii lei economii. Că ei, ca și or-

• București
în cele mai multe din În

treprinderile mari ale Capita
lei, acțiunile de muncă ale ti
neretului încheie „SăptămîniJe 
record de producție și calita- 
te“, perioade în care organiza
țiile U.T.C au investit iniția
tive și forțe noi, materializate 
in depășiri de plan și respecta
rea indicilor de calitate. O 
astfel de acțiune, ca să oferim 
un singur exemplu, a determi
nat îndeplinirea planului lu
nii aprilie cu cinci zile mai 
devreme la întreprinderea de 
medicamente. Timpuri Noi. Po- t 
licolor, Unirea. De asemenea, ’ 
Ia I.C.S.I.M., T C. ,,Carnați“. 
C.P. ..Casa Scînteii“. Ciclop, 
I.M.U M.. Bumbăcăria româ
nă etc. uteciștii s-au angajat 
să lucreze suplimentar pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

A, I. ZĂINESCU

în manifestul primăverii acesteia, soareie 
- atît cît a fost - ne-a făcut să rîvnim nu 
o vreme frumoasă, cu brize de iarbă și 
flori, cît mai degrabă una care să ne a- 
lunge de pe străzi și să ne facă să deschi
dem umbrele de nori pe deasupra, să 
plouă adică, să simțim și să respirăm abu
rul dens al pămîntului, pentru a ne lăsa, 
fie și numai pentru o clipă, in sarcina lui 
grea de semințe, provocați de marea, cos
mica lor germinație. Dar dacă aceasta a 
fost starea noastră.pe cîmpuri, în această 
primăvară manifest, si dacă brațele noas
tre - în așteptarea ploii și pîndite ușor de 
crepusculul îndepărtat al acesteia - au 
apucat zdravăn uneltele încer- 
cînd să repună în drepturi un 
lucru de la care însăși natura 
se eschiva capricios, nu alta 
sau nu departe de aceas
tă grijă și hotărîtoare,
înaltă datorie a fost starea noastră în 
toate zilele și nopțile orașelor noastre, in 
industrie, pe șantiere, pe întinsele platfor
me ale științei și tehnicii aplicate. Am sim
țit, am trăit cu toții asprimea și frumusețea 
sentimentului de a odihni un lucru sigur în 
mîini, nădejdea și bucuria de a ne realiza 
cu promptitudine făgăduințele.

Două imense linii paralele, două mari 
magistrale - industria și agricultura - ne-au 
adunat și ne adună creuzet în spațiul eco
nomic românesc, spațiu care în această pri
măvară a cunoscut și cunoaște tensionări 
noi, adevărate probe de foc ale muncii, un 
spirit activ solidar concretizat prin însăsi 
atingerea cu viitorul, o întrecere, la scară 
de masă, de la care emană, pentru socie
tate. valori materiale și morale noi.

Bătălia pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen a devenit o deviză a tu
turor vîrstelor și a tuturor profesiilor. E o 
sincronizare din care rezultă patetic un 
mod de a fi. Ne-am făcut din muncă un 
ideal ce ne implică și pentru care ne-am 
lansat într-o vastă competiție pe termen 
lung. întrecerea socialistă este o ediție eco

al acestei

nomică a acestui spirit de competiție. Anii 
se numără-n trimestre, zile și luni, dar am 
învățat să descoperim și infima lor unitate 
de măsură. Secunda ca reflex al indemîno- 
rii și virtuozității noastre tehnice, pe două 
mari magistrale - industria și cgricultura. Și 
am mai învățat că timpul înseamnă muncă, 
înseamnă producție și că, în lupta contra 
cronometru cu timpul, valoarea economică 
supremă e a eficienței. Ca un fluviu 'arg 
care-și alcâtuiește-n continuu matca și care 
primește în fiecare ceas,.în fiecare secundă, 
afluenții săi vii de energie, o respirație 
parcă din milioane de rădăcini.

Adunăm orele, zilele și nopțile noastre^ 
ale tuturor, și vom avea sirrrTa 
orelor, zilelor și nop" lor tă
rii, timpul ei definit, efer
vescent ca o șarjă in care fie
care am pus o sonterere. un 
cîntec un g>d. Un of ue-nț 

largi competiții îl rec*ez ntă s
întrecerea utecisto „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului înc;r‘e de țjr- 
men". Zilele trecute, organizațiilor U.T.G 
fruntașe le-au fost decer-a^e pre- ’e CC. 
al U.T.G Fapt cu deoseo re ser- - • cc ■. 
dacă ne gîndim că acestea ou incu---c 
eforturi și străduințe remarcat e s că. 
această etapă. Uniunea Tineret;'- Cc~-- 
nist își amplifică activități e - consonantă 
cu trebuințele de muncă și viață c‘e 
gii societăți. Dar semnificație aoc-e s's 
cred în însăși experiența ce s-a con- * ș> 
se consolidează acum, și anume aceea c- 
care energiile tinere afiu esc că—e -c- 
rele fluviu al țării, într-o continuo sete ri 
ambiție de desăvîrșire D;n unde co : z- 
lele de mai izvorăsc pline și dau sărbăto
rii muncii un relief primenit. întocmai cum 
rînduri lungi de oameni își or vesc că-e 
țărmuri chipurile și oglinzi olt>e t'a-sac- 
din adîncuri, apropiindu-se ne’-icetat. o 
se contopesc și devin una singură, o virstă 
adică, cea a tuturor, un fel de pa-o c cj 
cape se salută și se recunosc intre e e ge
nerațiile - vîrsta tînără.

De-a lungul drumului, pină 
departe, spre podul care se ar
cuiește peste Trotuș, un lanț viu. 
multicolor. Tineri — băieți >i 
fete — cu sape ți cazmale, cd'in- 
cesc în pămintul reavăn lăcașvi 
pentru mu ți mii de pomi, pre
gătesc o autentică perdea vege
tală in calea aerosolilor noctri 
care scapă din filtrele combina
tului petrochimic. Sint peste SCO ți fiecare va planta numai crrAzi 
cile trei arbori — tei. arțari, 
plopi, \liine. indiferent de r*r- 
me. alt .s- himb~ de vtenști d:s 
latt organizațiile munscișnahri 
Ch. Gheorghiu Det va face oce- 
Isp lucru de ceaUti parte a șo
selei.

— »-«■• cb frecare
traăr dia i.u ewtri si
reolzzcze aapUaâaai ciie trei ore 
de auraeă natnoeid. iak spune Dumitre Păun. lecretanJ corni- 
teridui U.TjC pe carehieef.

Mi interesez citi utecifti nu
miri organizația ți fac na calcul surer.- 4 700x3=14 100 ore in 
fiecare săptinuni. Mi re pere o 
cifră mare ți întreb, ia continua
re. ce anume obiective justifici 
o asemenea cantitate de muncă.

In lac de orice explicație to
varășul secretar mi invită în 
combinat. In apropierea Fabricii 
de cauciuc un grup de tineri 
face ultimele amenașări la tere- 
bază de destindere ți recreere la 
care se muncește zilnic de a- 
proape două luni. Alături. în 
curtea rafinăriei. alți vreo 40 de 
tineri trebăluiesc de zor in jurul 
unei construcții in care desco
păr. surprins, un patinoar artifi
cial. Pe locul unde ca fi oglinda 
de gheată te descarcă tone și 
tone de span, adunat tot prin 
muncă patriotică. Mi se spune

SE MĂSOARĂ IN MILIOANE
zdrențele acestea metalice a- 

flate sub apă cor dubla aproape 
cst^citctea de refrigerare. In
tram ți in uzina chimică. Este 
ora 17. primai schimb s-a termi
nat de mult dar. m difente hale, 
grupuri mari de tineri au rămas 
după program pentru a executa, 
prin munci patriotici, diverse 
lacriri ia interesul producției.

— Acesta este, de fapt, prin
cipalul nostru obiectiv la muncă 
patriotici, imi comunică Gheor- zhe Rădic, secretarul comitetului 
U.T.C pe uzină. Ne-am consul
tat intre noi, am discutat în a- 
dunările generale ți am hotărit 
să formăm echipe speciale de ti
neri care să execute, în timpul 
lor liber, lucrări de revizie și în
treținere a utilajelor.Am ocazia să îritilnesc la lu
cru două dintre aceste brigăzi. 
In atelierul mecanic 60 de tineri 
recondiționează schimbătoare de 
căldură și mai mulți recipienți 
metalici.

— Aproape că nu există zi în 
care băieții noștri să nu-și gă
sească ceva de lucru după pro
gram Nu mai vorbesc de tot fe
lul de amenajări exterioare — la 
acelea ies toți tinerii din uzină. 
Ai noștri, din atelierul mecanic, 
au însă realizări mari tocmai la 
recondițtonări și la revizii, unde

patriotică lucrările de instalare a 
utilajelor la stația de achilamină
— intrată de curînd în funcțiune
— cu citeva zile mai devreme 
decit se prevedea. Asta înseam
nă o producție suplimentară de 
citeva sute de mii de lei.

In apropiere. în hala de elec
troliză cu mercur, alți 20 de ute- 
cițtî lucrează intens la curățirea 
unor utilate complicate ; mercu
rul încins din cucele electrolitice, 
produce o temperatură greu de 
suportat. Datorită timpului mag
netic puternic ceasurile se opresc. 
Este ora 18 30 dar Ion Hîrbu, Grigore Tudorache, Elena Ta- clîm. Lazăr Munteanu, Nicu Se- rea, Vasile îepu. Vasile Vas- luianu ți ceilalți nit vor încă să se 
îndrepte spre casele lor, deși au 
realizat ceea ce îți propuseseră 
pentru azi.

— Este vorba de o inițiativă 
a lor, a uteciștilor — îmi explică 
șeful de schimb Ioan Giurgiu. 
Unul dintre ei. Ion Pândele, se
cretarul organizației, a avut o 
idee pe cît de simplă pe atît de 
folositoare pentru recuperarea 
mercurului. S-a asociat toată ti
nerimea din hală și, deocamdată, 
se recuperează zilnic cam vreo 
400 kg de metal util. Înmulțiți 
cu oostul lui. adăugați că această 
materie primă absolut necesară

ganizațiile din alte ateliere și 
secții au preluat integral opera
ția de vopsire a utilajelor — ex
trem de importantă în condițiile 
mediului foarte coroziv din u- 
zină.

— Numai această operație ne-a 
adus economii de vreo 6-700 000 
lei, apreciază inginerul șef al u- 
zinei chimice, Gavrilă Bondor.

Apoi, muncind în timpul lor 
liber la efectuarea reviziilor pe
riodice, au asigurat scurtarea ter
menelor cu 1—3 zile la fiecare 
din secțiile cheie. Ca să vă dați 
seama ce înseamnă asta vă spun 
doar că o zi de producție în plus 
înseamnă pentru uzina noastră 
un beneficiu de citeva milioane.

Plec spre oraș împreună cu ti
nerii care plantau pomi pe mar
ginea șoselei. S-an încolonat și 
unul dintre ei a dat tonul unui 
cîntec în care recunosc tradițio
nalul refren al brigadierilor, hei- 
rup I In urma lor pămintul a ră
mas mai bogat, ceilalți, care au 
dăruit uzinei, combinatului, cîte- 
va ore din tinerețea lor se întorc 
spre casă la fel de veseli, de sa- 
tisfăcuți. purtînd pe chipuri mîn- 
dria unei datorii de onoare pe 
care au împlinit-o.

OVIDIU PĂUN

• Galați
La un obiectiv de curînd in

trat in funcțiune pe platforma 
Combinatului siderurgic din 
Galați, la oțelăria electrică, 
s-a consemnat un eveniment 
cu profunde semnificații : ela
borarea celei de a 10 000-a to
nă de oțel Ceea ce vorbește 
cu prisosință despre capacita
tea de mobilizare a tînărului 
colectiv de aici, despre dărui
rea tuturor oțelarilor de a 
produce cît mai mult metal 
pentru economia națională. Un 
alt succes il raportează azi, în 
cinstea zilei de 1 Mai, munci
torii de aici : elaborarea a 600 
tone oțel peste plan. La obți
nerea unui asemenea succes, o 
importantă contribuție și-au 
adus-o și tinerii oțelari : cel de 
al doilea cuptor electric care 
a elaborat cea mai mare can
titate de oțel cuprins în cele 
600 tone peste plan, este de
servit numai de tineri, de bri
gada condusă de Petrică Oa- 
nă. secretarul organizației 
U.T.C.

• Dolj
Uteciștii Craiovei au adus 

în prim-planul activităților pa
triotice din primele zile de 
mai pe cele menite să sprijine 
îndeplinirea, conform angaja
mentelor, a planului de pro
ducție. Una din inițiativele lor 
constă în formarea echipelor 
de tineri care vor lucra după 
program în marile unități in
dustriale : „7 Noiembrie*'

I.R.A.. ..Electropu- 
1ere“, Combinatul chimic. Cele 
mai multe acțiuni din mediul 
rural sînt programate la con
strucția obiectivelor social-cul- 
turale. Tinerii din Cioroioș, 
Castronova, de pildă, vor lu
cra la ridicarea căminelor cul
turale din localitățile respecti
ve, cei din Țuglui, Bîrca, Ma- 
lu Mare. Giubega la localurile 
școlilor, iar cei de la Secu vor 
acționa la atelierul-școală.

Exemplul 
de la 

gazeta 
de perete
îl rog pe maistrul de schimb Ion Ianchis din secția trâgătoria de oțel tare a întreprinderii „Industria sîrmei" din Cimpia Turzii. să-mi recomande pe cel mai bun tinăr din schimbul său pentru un portret in ziar. E seara tirziu și se lucrează din plin. Maistrul își aruncă privirea peste liniile de fabricație ale secției. încercind parcă să se clarifice el insuși, dar nu descoperă nimic. Trebuie să-1 consult și pe secretarul comitetului U.T.C. — spune el — dar nici Traian Cișmaș nu-și ia riscul unei alegeri „la prima vedere". Avem 21 de tineri uteciști în colectiv — spune el — și toți sint unul și unul.Este intr-adevăr. cit sepoate de dificil să te o-prești asupra unuia ca sânu-i nedreptățești pe toți ceilalți. Am început să citesc între timp articolele scrise la impunătoarea gazetă de perete a secției. U- nul dintre ele mi-a reținut imediat atenția. Era tocmai ceea ce imi trebuia. Titlul articolului : ,.A ști să fii întotdeauna printre cei mai

buni". L-am copiat.„Cine nu-1 prețuiește cu toată sinceritatea pe Liviu Lazăr ? Din 1969 de cind lucrează în secția noastră n-a oferit niciodată prilejul nici maistrului, nici organizației U.T.C. de a fi nemulțumiți de el pentru că lună de lună iși depășește substanțial planul de producție și dă numai produse de calitate. Modestia, sirguința, spiritul de inițiativă, iată ce îl caracterizează pe utecistul Liviu Lazăr. Cu toate că nu are decit 23 de ani își cunoaște meseria în cele mai mici detalii, „smulge" in fiecare zi utilajului său o productivitate maximă. își îndeplinește cu înaltă conștiință de utecist toate sarcinile pe linie de producție și de organizație, iar la liceul seral este ca și în muncă, printre cei mai buni elevi. In cinstea zilei de 1 Mai el și-a îndeplinit exemplar nu numai angajamentul personal in întrecwea socialistă, dar a participat și la schimbul de onoare organizat în secție ca și la toate acțiunile de, muncă patriotică ce au avut loc".

Pentru cine 
eu ridicat 

mîna 
comuniștii

Deși venise de puțin timp in secție. Ion S. N’iea era foarte bine cunoscut. Toată practica, in cei trei ani de școală profesională, .și-a făcut-o aici, in sculă- ria întreprinderii de utilaj chimic „Grivița Roșie" din București. A intrat in producție fără șocul debutului, realizindu-și normele in mod exemplar din chiar prima lună, ca scnler-ma- trițer. După un an de muncă, la îndemnul citorva comuniști din secție, a eerut să fie primit in partid. \Iată cuvintul celor care atunci au ridicat mina pentru primirea in partid a celui mai tinăr dintre ei : Ion S. Nica. .,11 cunosc de trei ani de zile, de cind a început să facă practica în secția noastră — spunea Gheorghe Cioroabă. secretarul organizației P.C.R. — și in tot acest timp am văzut în el un adevărat model de atitudine, de comportare și de muncă disciplinată. Cu toate că promoția lui din 1971 a fost alcătuită aproape numai din tineri foarte bine pregătiți și de nădejde, el se afirmă prin seriozitatea, maturita

tea și pasiunea profesională".„Am sesizat la utecistul Ion S. Nica, din prima zi a venirii sale in colectivul nostru — adăuga Dragomir Costache, șef de partidă — o matură responsabilitate pentru calitatea lucrărilor sale, care n-au fost prea simple, a reușit să nu producă niciodată nici un rebut. să se situeze lună de lună printre muncitorii cu cele mai mari depășiri de plan. Este omenos, modest și bun tovarăș".'I-am fost profesor și diriginte — iși începea cuvintul său inginerul Dragomir Costache, șeful secției sculărie — l-am apreciat și lăudat întotdeauna pentru rezultatele foarte bune la învățătură și iată acum, după un an in producție, trebuie să-1 laud cu aceeași plăcere pentru înalta sa calificare, pentru sirguința de a deveni tot mai bun meseriaș".Cuvinte calde, de prețuire, i-au întrevăzut ascensiunea spre împliniri. Astăzi tînărul comunist le-a confirmat speranțele.

în rîndurile 

celor 
mei 

vrednici
„Am un văr, mal este și acum in secția noastră — povestește Ion Vasile — care de cite ori venea în sat la Mirșa-Ilfov, îmi vorbea cu mîndrie despre meseria lui și despre întreprinderea Vulcan din București. Unchiul meu — Sandu Tă- nase, maistru principal acum în secția cazangerie — il susținea în lauda meseriei de sudor și amindoi mă îndemnau să mă urc cu ei în trenul de Capitală. într-o dimineață i-am ascultat și am pornit spre viitoarea mea profesie..."Era in urmă cu șapte ani. Ion Vasile s-a înscris la cursurile de calificare la locul de muncă pentru meseria de sudor. Povestește că la început s-a speriat de flacăra cu lumină orbitoare, de zgomotul din secția cazangerie, dar astăzi aceeași lumină filtrată prin ochelarii de cobalt, același zgomot de metal modelat întrunesc componentele vieții sale.— Vă mai amintiți de felul în care s-a descurcat la început fostul dumneavoastră ucenic ?, il întreb pe instructorul de atunci a lui

Ion Vasile, sudorul Emil Ol- teanu.— Cum să nu ! Mi-am dat seama de cum a pus mina pe aparatul de sudură; că va fi un meseriaș care va rîvni la titlul de cel mai bun sudor. Și nu m-am înșelat.Trei ani mai tirziu. ca o recunoaștere a calităților sale politice și muncitorești, a fost primit în rîndurile comuniștilor. „A rămas ca o zi unică in viața mea — mărturisește el — ca o zi in care mi s-a împlinit o dorință fierbinte nutrită de cind eram pionier". De atunci Ion Vasile n-a mai părăsit rîndurile celor mai vrednici muncitori din secția cazangerie a Întreprinderii Vulcan, fiind in permanență evidențiat în întrecerea socialistă, în activitatea obștească. în apropierea locului său de muncă lucrează tinerii Tudor Velea, Stelian Sandu și Dumitru Cheran. Foștii lui u- cenici la cursurile de calificare de scurtă durată îl concurează în execuția lucrărilor de cea mai înaltă calitate. Și Ion Vasile se bucură de succesele lor ca de o împlinire a datoriei lui de comunist.

Explicații 

la o 
diploma 

de onoare
Ce apreciați mai mult la colega și șefa dumneavoastră de brigadă ? — i-am întrebat pe cîțiva tineri care lucrează pe banda de cusut a întreprinderii de încălțăminte „Clujana" și ei mi-au răspuns, ca și cind ș-ar fi așteptat la această întrebare, ca și cind s-ar fi gîndit mai de mult la calitățile deosebite ale ute- cistei Maria Boceanu : are vorba caldă și sfatul bun, este întotdeauna gata să-i ajute pe cei care întimpina greutăți în îndeplinirea planului, este model ca pregătire profesională și comportare. Ce aveți de spus dumneavoastră, tovarășă Maria Boceanu, despre a- jutorul de maistru Maria Boceanu ? Și ea răspunde : „Sint de zece ani în fabrică, adică trei ani de școală profesională și șapte ca muncitoare, am dăruit anii tinereții fabricii, și ea mi-a dăruit satisfacțiile muncii, ale meseriei pe care o îndrăgesc, ale împlinirilor u- mane. Sint de doi ani secretară a organizației U.T.C. din secție și de șase ani, neîntrerupți, în biroul organizației. Mi-e drag să

muncesc cu tinerii pentru că pun pasiune în ceea ce fac.Din aceste convingeri, din aceste satisfacții izvorăște lumina de pe chipul Măriei Boceanu. Conduce 57 de muncitori din care numai opt au depășit vîrsta de u- teciști, este mai tînără decit mulți dintre cei pe care îi îndrumă ca ajutor de maistru, dar cuvintul ei este ascultat și respectat. Anul trecut secția sa a o- cupat locul întîi în întrecerea socialistă pe fabrica de încălțăminte, produsele sale ajung în țări ca S.U.A., Anglia, R.F.G., Canada etc., n-a avut nici un refuz, nici o reclamație la calitate. A fost distinsă de curînd cu diploma de onoare a comitetului județean U.T.C. ca fruntașă in întrecerea ute- cistă pe anul trecut, a primit insigna de brigadier in muncă patriotică. Utecisla Maria Boceanu este un exemplu de demnitate muncitorească oferit cu simplitate tinerilor alături de care lucrează.
Patru portrete 

de ROMULUS LAL
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU7 ’

A PRIMIT DELEGAȚIA CAMBODGIANĂ 
CONDUSĂ DE VICEPRIM-MINISTRUL KHIEU SAMPHANMarți, 30 aprilie, tovarășul Nicoiad Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația Frontului Unit Național al Cambodgiei și Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, condusă de Khieu Samphan, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C.. vice- prim-ministru și ministrul apărării naționale al G.R.U.N.C., comandantul șef al forțelor armate populare de eliberare națională. Din delegație fac parte Ieng Sarv, consilier special la președinția Consiliului de Miniștri, șef adjunct al delegației. Sarin. Chhak, ministrul afacerilor externe. doamna Ieng Thrith, ministrul educației populare și al .tineretului, Chea San. ambasadorul Regatului Cambodgia în Romăniâ.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul educației și învățămintului, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Teodor Vasiliu, ministrul justiției, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major.Conducătorul delegației a arătat că-i revine plăcuta însărcinare de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu salutările frățești, împreună cu cele mai înalte considerații, din partea șefului statului și președinte al Frontului Unit Național al Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk, precum și urări de succes poporului român in opera de înflorire a României socialiste.în numele poporului cambodgian, al Frontului Unit Național. al Guvernului Regal de Uniune Națională, oaspetele a exprimat cele mai cordiale Comunist Republicii

convingerea că această luptă va fi încununată de succes, că victoria finală va fi de partea forțelor patriotice khmere, sub conducerea Frontului Unit Național al Cambodgiei, astfel ca poporul khmer, greu încercat în acest lung război, să-și poată îndrepta forțele spre dezvoltarea ecopomico-socială a țării, spre ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale.Convorbirea cordială și prietenească dintre președintele Nicolae Ceaușescu și membrii , delegației a prilejuit un larg schimb de informații și vederi in principalele probleme de interes comun ale relațiilor ro- mâno-khmere și ale vieții internaționale actuale. S-a relevat cu satisfacție evoluția mereu

a raporturilor bi- subliniindu-se in- deosebită a intilni- președintele Nicolaeascendentă laterale, seninătatea rilor dintre .Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk pentru intensificarea și adîncirea continuă a legăturilor dintre țările, partidele și popoarele noastre. A fost evidențiată hotărirea comună de a șprijini activ lupta popoarelor pentru eliberare națională și socială, împotriva imperial-.srr.u- lui. colonialismului și neocolo- nialismului. pentru respectarea dreptului imprescriptibil al fiecărei națiuni de a-și făuri singură destinul, de a se dezvolta de sine stătător.După convorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rețir.ut la dejun pe membrii delegației.

Au participat tovarășii Gheor- ghe Cioară, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană. Gheorghe Rădulescu, Cornel Burtică. Miron Constanti- nescu. Ștefan Andrei. George Macovescu, Teodor Vasiliu, Ion Gheorghe.Au luat parte Khieu Samphan. Ieng Sary. Sarin Chhak, Ieng Thrith, Chea San.In timpul dejunului, președintele Nicolae Ceaușescu și viceprim-ministrul Khieu Samphan au rostit toasturi.întrevederea și dejunul au decurs intr-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă. in spiritul bunelor relații existente intre cele două țări și popoare.
Toastul președintelui
NICOLAE CEAUSESCUV

*ef

putea făuri o viată liberă, in-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe vicepremierul

pentru probleme economice
*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

adresează mulțumiri organelor și organizațiilor
de partid, de stat, obștești și tuturor oamenilor

muncii care l-au felicitat cu prilejul alegerii
ca președinte al Republicii Socialiste România

__ ________i sincere și mulțumiri Partidului Român. Guvernului Socialiste România, poporului român, președintelui Nicolae Ceaușescu. pentru spijinul ferm și constant acorda’ luptei juste a poporului cambodgian.Mulțumind călduros pentru mesajul transmis, pentru urările și sentimentele exprimate, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat, la rindul său. prințului Norodom Sianuk un cald salut prietenesc, impreună cu cele mai sincere felicitări, iar eroicului popor khmer simțămintele de solidaritate ale poporului român cu lupta pe care o duce cu curaj și abnegație pentru făurirea unei Cambodgii libere și independente.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea militantă față de bravul popor khmer, asigurîndu-1 de tot sprijinul Partidului Comunist Român. Republicii Socialiste România și al poporului român în lupta sa dreaptă pentru eliberarea și independența patriei, pentru cucerirea dreptului sacru de a se dezvolta de-sine-stățâ- tor, in conformitate cu dorințele și aspirațiile sale. Președintele României și-a reafirmat

Domnule viceprim-ministru și comandant al forțelor de eliberare,Stimați prieteni din Cambodgia.As dori, incă o dată, să exprim satisfacția mea. a conducerii de partid si de stat rămâne pentru relațiile de colaborare si prietenie dia- tre popoarele noastre, dintre guveraal Raoaă- niei socialiste si Guvernul Regal de Imune Națională, in frunte cu prințul Norodom Sianuk.Poporul nostru. Partidul Comunist Român si guvernul român au sprijinit întotdeauna tagta de eliberare națională a poporului cambodgian împotriva clicii reacționare a lui Lon Noi si a» acordat întrecu! lor sprijin guvernatei de oniune națională. Sintem bucuroși si salutăm victoriile obținute de forțele de eliberare, care agrogie momentul victoriei depline. Știm din propria noastră experiență, cit si din învățămintele mai generale ale luptei popoarelor, eă lupta de eliberare națională nu poate fi împiedicată aricite obstacole i s-ar ridica in cale. Atonei ciad popoarele sint hotirite să-ți cucerească Indi'pru denia și să-și făurească viața așa cum o dorm, nici o ror|ă in lume ea le poate împiedica ! Desfășurarea vieții intentațioeile dtmoprtrvsri cu putere că forțele progresiste, antiimperialiste. ta- recistreazâ victorii tot mai mari, 'â rag trial de forte pe plan international este in favoarea luptei de eliberare națională, a forțelor progresiste. a păcii si colaborării intre popoare.Desigur, mai tint forte react I sos re rare în
cearcă să oprească sau să împiedice desfășurarea acestei lupte. Tocmai de aceea, nai eoaoâderăm eâ este necesară întărirea solidarității, a unității tuturor forțelor progresiste si aatiimprriilittr. pentru a asigura victoria luptei de eliberare națională. infâptairea unei politici noi. de deplină egalitate in drepturi intre toate statele si popoarele. de respect al iad rgrad relei si suveranității naționale.Preocuptndu-se de a’igurarei construcției societății socialiste multilateral dezvoltate ia propria tară, in România, poporul nostru sprijină activ luptele de eliberare națională, dervottă colaborarea si solidaritatea eu țările socialiste, eu statele care luptă pentru independentă si progres social, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, acționează pentru o politică de colaborare, care să permită fiecărui ponor să-si făurească o viată nouă, liberă.Vizita pe care o intrenrindeți in România este o expresie a relațiilor de prietenie existente intre ponoarele noastre și va contribui, fără îndoială, la adîncirea acestei prietenii, la intărirea solidarității militante dintre poporul român și poporul khmer.As dori să exprim, incă o dată, deplina noastră solidaritate cu lupta poporului cambodgian, cu forțele de eliberare națională, cu Frontul Unit National al Cambodgiei. cu Guvernul Regal de Uniune Națională și să vă urez dumneavoastră, tuturor luptătorilor, succes care o duceți și să obțineți eurînd !Doresc să toastez pentru lupta de eliberare națională a poporului cambod-

deplin in luma pe victoria cit maivictoria deplină în

ri*a geatra a-și dependentă !Peatro o bună colaborare și in condiții de pace, intre popoarele noastre !In sănătatea sefulai statului si al Guvernului de l'aiane Națională, prințul Norodom Sianuk !la sănătatea oaspetelui nostru, viceprim-mi- aistru si comandant sef al forțelor de eliberare !Ia sănătatea tuturor prietenilor nrezenti astăzi aici !în sănătatea di ivaastră. a teturar !
Toastul viceprim-ministrului

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 30 aprilie, pe vicepremierul pentru probleme economice al guvernului sirian. Mohamed Haydar. care face o vizită in țara noastră.La primire a participat Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Vicepremierul guvernului sirian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros mesaj de salut din partea președintelui Republicii Arabe Siriene. Hafez Al Assad, precum ți cele mai bune urări de prosperitate și noi succese poporului român.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui Hafez AI Assad un salut cordial, urări de sănătate ți fe-

țincire. de pace, progres bunăstare poporului sirian.în timpul convorbirii, care avut loc cu acest prilej, a fost subliniată evoluția pozitivă a relațiilor prietenești de colaborare și cooperare dintre cele două țări, exprimindu-se. de ambele părți, dorința de a se Înfiptei in cele mai bune con- dițtuni acordurile ți înțelegerile încheiate cu prilejul recentei vizite in Siria a șefului statului român.Totoda'ă. s-a manifestat dorința de a lărgi ți aprofunda cooperarea reciproc avantajoasă, pe baze stabile, de lungă durată, in interesul ambelor țâri și popoare.Au fost abordate, de asemenea. unele probleme de interes comun privind situația internațională actuală.întrevederea s-a desfășurat intr-o ambianță cordială, prietenească-

a
Doresc să mulțumesc călduros, pe această cale, comitetelor 

județene, municipale și orășenești de partid, ministerelor și 
instituțiilor centrale de stat, organelor și organizațiilor de par
tid, de masă ți obștești, tuturor activiștilor de partid și de 
stat, comuniștilor și oamenilor muncii din întreaga țară - 
muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani și de alte naționalități - care, 
prin scrisori și telegrame, au ținut să-mi adreseze felicitări și 
urări cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii So
cialiste România. Văd în aceste scrisori o expresie a dragos
tei și încrederii pe care întregul nostru popor o are în Parti
dul Comunist Român - forța politică conducătoare în societa
tea noastră -, în politica marxist-leninistă a partidului.

Doresc să asigur pe toți cei ce mi-au scris, întregul nostru 
popor că, in spiritul jurămîntului pe care l-am rostit cu pri
lejul alegerii mele ca președinte al republicii, voi face si pe 
viitor totul pentru □ sluji cu devotament cauza progresului și 
înfloririi națiunii noastre socialiste, militînd neobosit pentru 
înfăptuirea in cele mai bune condițiuni a politicii interne si 
externe a partidului și statului, a idealurilor mărețe ale edifi
cării socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

rile
MM

KHIEU SAMPHAH

care aa m— —t Caiimai Regal de Cataae Natioaili al Cambodgiei iacă de la eaettiiairea sa. Agai. Riga Miri SoeiaiăRă Reoai»» a desfâ-noautră justă ge giaa iaâu—d—«1

surată de Excelenta Sa. demneiNicolae tarea gării ia teme geotra instaurarea waar reiau* ialrruiti—ti bazate ge egalitate in drepturi ți fără aici — amestec dia atari, â «castă prețioasă na aawri gentra caaiaiidtrea gării tra ia obținerea rirberiei.Delegat» Frontalei lari Niticoil al Combed giei ti a Guvernatei Regal de lerwae Nauoat- U a Cambodgiei este deosebit de fericită de a avea ocazia să virilele Romania si de a mellomi pria via grai poporului român, eminentelor conducători ai României, pentru sprijini frățesc pe care ni l-au acordat.Sintem ferm convinși eă vizita noastră va permite celor două popoare ale noastre să se cunoască șl mai bine, că va intări tot mai moli relațiile frățești de prietenie si solidaritate militantă dintre popoarele și țările noastre.Cu aceste sentimente, cer îngăduința Excelențelor Voastre de a ridica paharul pentru victoria comună a popoarelor noastre !Pentru solidaritatea de nezdruncinat dintre poporul român și poporul cambodgian !în sănătatea și pentru viața lungă a Excelenței Sale, domnul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România !în sănătatea ți pentru viața lungă a prințului Norodom Sianuk. șeful statului și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei ’.în sănătatea tuturor Excelențelor ți prietenilor aici de față ! 

Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescugrupului de ziariști finlandezi

Dvpă cu» s-a oauatot. tovarășa I Nicolae Ceaușescu a 
ori»* ia 2, apriie pe Erkki Pen ea ne n. corespondent la 
Viaoa ai zianriai he-endez „Heisiegin Scnomaf, Jaakko 
Leese redactor po rtic la ziarvl Suornen Sosialidemo- 
krocrii". Jarkko Soaii. redactor politic la Agenția finlan
deză de ștwi S.T.T, cărora le-a ocordat un interviu.

Întrebare c» zgre- riați taaeanvaaMră. demnele gresedtete rotai Urilor ariri ia galiuea laleraițio- aală îRÂSPVNS : Roe=ărua pornește âe la tațxal că la soiu’.ioc.a- rea marilor pcobteme ale lumii •contemporane trebuie sa participe. pe baza deplinei egalități, toate țările, indiferent de mărimea lor. Desigur, recunoaștem roiul pe care-1 au țările mari in viața internațională, dar. totodată. considerăm că astăzi nici o problemă a vieții internaționale nu se poate soluționa in mod corespunzător, in interesul tuturor națiunilor, decit cu participarea activă a tuturor statelor.De aceea, considerăm că țările mici și mijlocii trebuie să Ce tot mai active pentru a contribui la găsirea soluțiilor corespunzătoare problemelor care confruntă omenirea, la realizarea unei politici de colaborare ți de pace intre toate națiunile lumii.ÎNTREBARE:poziția României conferința pentru

ere- asu- din

Care este față de securitate
Mitingul de prietenie și solidaritate militantă 
dintre poporul român și poporul cambodgianCu prilejul vizitei de prietenie pe care o face în țara noastră delegația Frontului Unit Național al Cambodgiei și Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. condusă de Khieu Samphan. membru al Biroului Politic al Comitetului Cental al F.U.N.C., Viceprim- ministru și ministrul apărării naționale al G.R.U.N.C., comandantul șef al forțelor armate populare de eliberare națională, marți după-amiază a avut loc la întreprinderea ,.23 August" din Capitală un miting de prietenie și solidaritate militantă dintre poporul român și poporul cambodgian.Au luat parte Manea Mănescu, Paul Niculescu Mizil. Gheorghe Pană, alte persoane oficiale, un mare număr de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari de la această mare Întreprindere bucureșteană.Au participat, de asemenea, membrii delegației cambodgiene precum și studenți din această țară care se pregătesc în institutele de invățămint superior din țara noastră.Deschizind mitingul. Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. primarul general al Capitalei, a spus printre altele : ..Vizita oficială pe care solii poporului cambodgian o fac în țara noastră este un prilej pentru a ne exprima satisfacția față de legăturile prietenești care există intre popoarele noastre și convingerea că ea va contribui la întărirea în continuare a acestor relații pentru a reafirma solidaritatea noastră profundă cu lupta dreaptă a poporului khmer pentru libertate și independență națională. ; ' — -viitorul in conformitate cu interesele sale vitale.Au luat apoi cuvintul Gheorghe Buruc, Erou al Muncii Socialiste, devea „I Diță, student la mecanică.în numele C.C. guvernului român Iui nostru popor, frunte cu Khieu fost salutată de tovarășul Manea Mănescu.Convorbirile pe care le-ați a-

pentru a-și decide
muncitor la întreprin- ,23 August", și Valentin Facultatea deal P.C.R. al și al întregu- delegația. in Samphan. a

vut astăzi cu președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a subliniat vorbitorul — v-au dat posibilitatea să cunoașteți sentimentele de a- dîncă prietenie și solidaritate a țării noastre cu lupta dreaptă a poporului prieten cambodgian, sprijinul hotărit pe care poporul nostru l-a acordat și il va a- corda eroicului popor cambodgian, pînă la victoria finală, pentru asigurarea independenței și suveranității sale naționale. în președintele nostru iubit, Nicolae Ceaușescu. poporul cambodgian va avea întotdeauna un prieten de nădejde. Poporului român îi sint binecunoscute lupta îndelungată și grea purtată de poporul cambodgian pentru dobîndirea independenței sale.Frontul Unit Național al Cambodgiei. sub conducerea prințului Norodom Sianuk. Guvernul Regal de Uniune Națională s-au afirmat și se afirmă ca puternice forțe catalizatoare ale mișcării patriotice, ca organizator și conducător al luptei întregii națiuni împotriva agresiunii imperialiste și a regimului' marionetă, antipopular al trădătorului Lon Noi.In continuare, vorbitorul a relevat că poporul român, care a cunoscut secole de-a rindul jugul străin și a dus grele bătălii pentru scuturarea lui. a nutrit, din primul moment, o caldă simpatie și și-a manifestat in permanență solidaritatea activă cu lupta dreaptă, eroică a poporului cambodgian. Neobosit și perseverent, partidul și statul nostru au militat pentru încetarea războiului și soluționarea politică a conflictului din întreaga Indochină, în concordantă cu interesele popoarelor cambodgian, vietnamez și laoțian, cu aspirațiile de pace și securitate ale tuturor popoarelor lumii.Apreciem — a spus în încheiere tovarășul Manea Mănescu — că vizita pe care o faceți în țara noastră, convorbirile pe care le purtăm cu acest prilej, vor marca un moment important în istoria relațiilor dintre popoarele noastre, contribuind la extinderea colaborării viitoare în toate domeniile, în interesul ambelor noastre țări, precum și al cauzei generale a

pentruluptei antiimperialiste pacea, progresul și libertatea tuturor popoarelor.Vă rugăm să transmiteți, dragi oaspeți. Frontului Unit Național al Cambodgiei, Guvernului Regal de Uniune Națională, luptătorilor din eroica Armată Populară de Eliberare Națională. brasului popor cambodgian, prințului Norodom Sianuk, sentimentele noastre de solidaritate, hotărirea noastră de a intări și acorda în continuare sprijin in lupta dreaptă pe care o duceți și urarea de succes deplin in această luptă.Exprimind, in numele delegației Frontului Unit Național al Cambodgiei și Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. profundele și sincerele mulțumiri pentru primirea rezervată de colectivul Întreprinderii bucureștene. pentru manifestarea de solidaritate pe care o reprezintă acest miting, viceprim-ministrul Samphan a transmis cel mai călduros și Khieu salutul ___ _______  ______ . cordial adresat de muncitorii și întregul popor al Cambodgiei tovarășilor lor de la întreprinderea ,.23 August", populației Bucureștiului, bravului popor român.Faptul că acest miting de solidaritate cu lupta poporului Cambodgiei are loc la întreprinderea ..23 August" — a subliniat vorbitorul — dobindește pentru noi. pentru combatanții din Cambodgia. o mare semnificație. Intr-adevăr, pentru poporul frate român. 23 August 1944 este o zi glorioasă care a marcat începutul revoluției populare în România. declanșarea victorioasei insurecții care a dus la eliberarea patria române.Arătind apoi-că România, sub conducerea Partidului Comunist Român, s-a transformat, prin munca bravilor ei fii și fiice, într-un stat dezvoltat, prosper și modern, vorbitorul a spus : Apărător convins și înflăcărat al politicii de independență și de suveranitate națională în relațiile internaționale, Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu a vizitat diverse capitale din Asia, Africa și America Latină, militînd pentru promovarea păcii, progresului și cooperării în lume. Țară europeană cu o agricultură și o industrie avansată, România acor-

dă un interes cu totul deosebit lumii a treia, țărilor care au pășit pe calea dezvoltării libere, independente cu care întreține o cooperare strinsă 1In această ordine a relevat : încă din . ale luptei poporului cambodgian, Republica Socialistă România a acordat și acordă poporului Cambodgiei un sprijin total și activ. Ea a condamnat energic intervenția și agresiunea americană împotriva Cambodgiei. Ea a recunoscut Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei încă de la formarea lui. Ea nu a precupețit nici un efort pentru a contribui la triumful cauzei noastre drepte. La O.N.U. și in fața celorlalte foruri internaționale, reprezentanții ei au participat activ la apărarea poporului Cambodgiei, victimă a agresiunii săvîrșite de imperialiștii americani. în numele poporului Cambodgiei, al Frontului Unit Național al Cambodgiei. avînd ca președinte pe Samdech Norodom Sianuk, al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei și al Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională ale Cambodgiei, delegația noastră este foarte fericită să tră popor său Nicolae Ceaușescu, dului Comunist Român, guvernului român pentru sprijinul a- cordat de ei cauzei noastre juste. Dăm o înaltă apreciere a- cestui sprijin politic, care pentru noi constituie ajutorul cel mai prețios.Referindu-se apoi la războiul de eliberare națională dus de

exprime recunoștință român, conducător.

și prosperă, de idei, el primele zile

adinca noas- eroicului eminentului președintele Parti-

poporul cambodgian Împotriva agresiunii imperialismului american și a clicii trădătoare Lon Nol-Sirik Matak, vorbitorul a relevat că, in prezent, a fost e- liberat peste 90 la sută din teritoriul național, cuprinzind peste 5 500 000 locuitori. Zona eliberată a Cambodgiei, a spus ei, ocupă fără intrerupere vaste regiuni care se întind pe aproape tot teritoriul țării, in timp ce inamicul nu controlează decit mici enclave, izolate unele de altele și care se ingustează inexorabil zi de zi. Victoria finală se află in fața noastră.Sintem convinși — a subliniat în încheiere vorbitorul — că actuala vizită pe care o efectuăm în România va contribui la stringerea și mai mult a legăturilor de solidaritate militantă și de prietenie frățească existente deja între cele două națiuni ale noastre, între cele două popoare, în interesul întăririi mișcării de luptă a popoarelor din lume pentru independență și libertate națională.
★La încheierea mitingului, delegația cambodgiană a inminat reprezentanților colectivului întreprinderii „23 August" un steag roșu pe care era înscrisă deviza „Trăiască marea, indestructibila și militanta unitate și prietenie dintre Combodgia și România".După miting, solii poporului cambodgian au vizitat principalele sectoare de producție ale intreprinderii ..23 August", s-au interesat de succesele muncitorilor de aici, de preocupările lor pentru indeplinirea cincinalului înainte de termen, de planurile lor de viitor.In continuare, delegația cambodgiană a vizitat noul cartier de locuințe Titan.

poporul cambodgian

europeana ți ce efecte deți că va avea aceasta gra relațiilor viitoare Europa ?RĂSPUNS : Anul acesta se împlinesc 8 ani de cind conducătorii de partid ți de stat din țările socialiste -participante la ’ Tratatul de ia Varșovia, reuniți la București, au lansat chemarea pentru o conferință europeană. în toți acești ani. România a participat activ la dezvoltarea colaborării cu toate statele europene pentru realizarea înțelegerii cu privire Ia începerea lucrărilor conferinței general- europene.După cum se știe, am participat activ la lucrările preliminare și la prima fază a conferinței. care s-au desfășurat la Helsinki. Participăm activ la lucrările de la Geneva, animați de dorința de a ajunge la realizarea unor asemenea înțelegeri care să așeze relațiile dintre statele europene pe principii noi. de egalitate, de respect — ți care să deschidă perspectiva unei largi colaborări multilaterale. să dea fiecărei națiuni sentimentul unei mai depline securități, să excludă in viitor folosirea forței sau amenințarea cu forța intre statele europene.Pornind de aici, apreciem că sint reale posibilități ca in acest an să se încheie cu succes conferința general-europeană ți ne ți pregătim să participăm la Heisinki la faza ultimă a conferinței. pe care o dorim la nivelul cel mai înalt. După părerea noastră. încheierea cu succes a conferinței general-euro- pene va marca un moment de importanță istorică nu numai pentru continentul nostru, dar și pentru intreaga lume, exer- citind o influență pozitivă asupra politicii de destindere și colaborare intre toate statele lumii.
întrebare : cum vedeți, domnule președinte, viitorul alianțelor militare pe continentul european, și care este poziția României față de negocierile privind reducerile de trupe și armamente Europa Centrală ?RĂSPUNS : După cum se știe, blocurile militare au apărut in- tr-o perioadă de incordare, denumită generic „război rece". Tratatul de la Varșovia s-a creat ca urmare a existenței Pactului Nord-Atlantic ; dar chiar de la inceput, in insuși tratatul semnat acum aproape 20 de ani, s-a prevăzut că, in anumite condiții, țările participante la acest tratat sint gata să accepte desființarea concomitentă atit a Pactului Nord-Atlantic, cit și a Tratatului de la Varșovia. Acest lucru s-a reafirmat recent la consfătuirea țărilor socialiste care a avut loc la Varșovia. Deci viitorul acestor pacte militare este acela al dispariției lor și al creării unor relații noi, de egalitate și respect, care să excludă blocurile militare.în ce privește tratativele care au loc la Viena in legătură cu reducerea trupelor și armamentelor, România s-a pronunțat și se pronunță în mod consecvent pentru măsuri concrete de dezarmare. Considerăm că tratativele de la referă numai trată, trebuie parte a luptei dezarmare în treaga lume. De aceea, susținem realizarea unor măsuri concrete in Europa Centrală, care însă să nu afecteze in nici un fel securitatea și interesele vreunui stat, nici ale celor participante la negocieri, dar nici ale celorlalte state europene.Apreciem că obținerea unor rezultate pozitive la aceste tratative va crea condiții pentru a se trece în continuare la abordarea altor probleme cu privire la ' ‘ ~

in

Convorbiri româno-cambodgieneLa Palatul din Piața Victoriei au început, marți dimineața, convorbirile oficiale dintre delegația română, condusă de Manea Mănescu. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al guvernului, și delegația Frontului Unit Național al Cambodgiei și Guvernului Regal de Uniune

Națională al Cambodgiei, condusă de Khieu Samphan. membru al Biroului Politic al Comitetului Central al F.U.N.C., viceprim- ministru și ministrul apărării naționale al G.R.U.N.C., coman- dantul-șef al forțelor armate populare de eliberare națională, care se află în țara noastră intr-o vizită oficială de prietenie.

Viena, care se la Europa Cen- considerate ca o generale pentru Europa și în în-

dezarmarea în Europa.ÎNTREBARE : Care este poziția României cu privire la posibilitatea convocării u-

nei conferințe mondiale a partidelor comuniste ?RĂSPUNS : Partidul Comunist Român se pronunță în mod constant pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități și a respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică generală. în acest context, sintem și partizanii colaborării multilaterale, inclusiv ai unor intilniri și consfătuiri care să ducă Ia intărirea' cola- __borării și solidarității.- Desigur, dețive. am pus pe primul plan 1./-__ l-l.__ ...a industrializăriițării, dezvoltarea pe baze moderne a agriculturii, a invăță- mintului, științei, care împreună constituie factorii determinanți ai progresului economic-social. Alocăm in acest sens, în mod constant 32—33 la sută din venitul național în scopul dezvoltării. Totodată, ne preocupăm de realizarea unei largi colaborări internaționale, atit cu țările socialiste, cit și cu țările in curs de dezvoltare, cu toate țările, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, conside- rind că participarea la diviziunea internațională a muncii este o necesitate a progresului rapid din punct de vedere economic- social.ÎNTREBARE : România se numără printre statele cu cel mai ridicat ritm de creștere economică din lume. Țara dumneavoastră și-a propus realizarea actualului plan cincinal intr-o perioadă mai scurtă. In ce constă secretul acestor succese ?RĂSPUNS : Intr-adevăr, România a realizat un ritm de creștere industrială foarte înalt. Acesta este determinat, în primul rînd, de nivelul general de dezvoltare al economiei românești, dar — așa cum am menționat deja — și de eforturile pe care poporul român le face prin alocarea a 32—33 la sută din venitul național în scopul dezvoltării. Realizarea actualului plan cincinal într-o perioadă mai scurtă decit cea prevăzută inițial a devenit posibilă datorită unei mai bune folosiri a capacităților de producție, introducerii mai rapide a tehnicii și tehnologiilor moderne in întreprinderile existente și creșterii nivelului de cunoștințe al muncitorilor și al specialiștilor. Deci nu este aci vorba de vreun secret, ci de o activitate intensă a poporului, în primul rind a clasei muncitoare, a cadrelor tehnice din economie, de folosirea mai judicioasă a mijloacelor materiale și umane de care dispune societatea noastră socialistă.ÎNTREBARE : Ce posibilități întrevedeți, domnule președinte, pentru dezvoltarea în viitor a relațiilor e- conomice și culturale dintre România și Finlanda ?RĂSPUNS : Ținînd seama de dezvoltarea economiei românești, cit și a celei finlandeze, apreciez că sint posibilități mari a- din- să mai aceasta incit și a celor finlandeze, din partea celor două guverne, o preocupare mai susținută decit pină în prezent, ca și abordarea unor forme noi de colaborare, mă refer la cooperarea in producție, inclusiv cooperarea pe terțe piețe. De altfel, după cite cunosc, în cadrul convorbirilor dintre primii miniștri român și finlandez aceste probleme au fost dezbătute în mod corespunzător și sper că vom avea și rezultate pozitive în viitor. Există, de asemenea, posibilități de a extinde colaborarea și în domeniul științei, culturii, în general, în toate domeniile de activitate, ceea ce corespunde atit intereselor popoarelor noastre, cit și necesității colaborării între toate popoarele din Europa.în încheiere, v-aș ruga să transmiteți poporului prieten finlandez, prin intermediul ziarelor dumneavoastră, urările mele de prosperitate și. bunăstare.

darea stării de înapoiere. Mai avem, totuși, mult de făcut in această privință și de aceea programul elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român prevede continuarea eforturilor pentru a- propierea României de țările dezvoltate din punct de vedere economic, în general, iar in ce privește țările a ajunge la o re . a nivelului, . CQiiomică.Pentru realizarea acestor obi-apreciem că. atunci «ud im- ~ intensificarea prejurările cer, in realizarea unei conferințe — fie eujope»- nă. fie mondială —, trebuie să se pornească de la crearea condițiilor care să asigure participarea tuturor partidelor ce doresc acest lucru, pe baza deplinei egalități ; să se pornească de la necesitatea unor schimburi de păreri asupra problemelor dezvoltării contemporane, a întăririi solidarității în lupta pentru progres social. împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, tru pace și colaborare toate națiunile lumii. Se lege că, în acest context, apreciem că orice conferință trebuie să excludă criticarea sau condamnarea vreunui partid politic, să ducă la dezvoltarea colaborării între participanți și să deschidă calea conlucrării și cu alte forțe politice, socialiste, progresiste, cu forțele care se pronunță pentru colaborare și pace.ÎNTREBARE : România a fost prima țară socialistă care a obținut preferințe vamale generalizate din partea Comunității Economice Europene. Care este importanța practică a acestui lucru pentru exportțil românesc și, in general, pentru economia României ?RĂSPUNS : Ca țară socialistă in curs de dezvoltare, România a solicitat și, după discuții destul de îndelungate, a obținut din partea Pieței comune preferințele vamale generalizate, deși in practică nu sint chiar pe deplin generalizate. A- ceasta se materializează prin ridicarea unor restricții la o serie de produse, eliminarea u- nor tarife -vamale și suprataxe, creind astfel posibilitatea pentru lărgirea relațiilor economice ale României cu țările Pieței comune, in condiții de deplină egalitate intre produsele românești și cele care se desfac în aceste țări de alte state. Fără nici o indoială, existența unor condiții favorabile exportului românesc in aceste țări are o influență pozitivă asupra lărgirii relațiilor economice dintre țările Pieței comune și România. asupra creării unor posibilități mai mari pentru importuri din aceste țări. Avînd în vedere rolul tot mai important al colaborării internaționale, al schimburilor economice, realizarea acestei extinderi a relațiilor economice nu poate decit să exercite o influență pozitivă asupra dezvoltării economiei românești, ca și asupra economiei țărilor cu care România realizează această colaborare. Totodată, prin aceasta, să contribuie la crearea unui climat mai bun de colaborare în Europa, la promovarea unei politici de pace.ÎNTREBARE : România se găsește printre țările mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, în cadrul statelor membre ale C.A.E.R. Programul complex cuprinde o serie de acțiuni menite să reducă acest decalaj, tin- zînd spre o egalizare. Ce măsuri practice au fost luate de România în acest domeniu ?RĂSPUNS : Am menționat deja că România este o țară socialistă in curs de dezvoltare din punct de vedere economic. Această situație este determinată de faptul că am pornit de la un stadiu în care industria era destul de slab dezvoltată, ca de altfel, întreaga activitate economică.Trebuie să spun că, în anii construcției socialiste, am realizat progrese însemnate în lichi-

pen- între ințe- noi

socialiste pentru anumită egaliza- de dezvoltare e-

ciez că sint posibilități pentru ca, într-un viitor propiat, relațiile economice tre România și Finlanda cunoască o creștere mult accentuată. Desigur, presupune atit din partea treprinderilor românești, și a celor finlandeze,

I



Președintele Republicii 
Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadoruluiIn ziua de 30 aprilie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Enrique Sanchez Barona care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ecuador în țara noastră.Cu acest prilej președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul Enrique Sanchez Barona. au rostit scurte alocuțiuni.După prezentarea scrisorilor

Republicii Ecuadorde acreditare. președintele Republicii Socialiste Românca, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire prietenească, cordială, cu ambasadorul Republicii Ecuador. Enrique Sanchez Barona.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și Nicolae Ecobescu, șeful protocolului de stat.
TELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit următoarea telegramă din partea Împăratului Japoniei. HIROHITO.Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabiiul mesaj de salut pe care mi l-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere și să vă transmit, la rindul meu. cele mai cordiale ș. mai bune urări.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România și OmanIn dorința unei mai bune cunoașteri și a dezvoltării. pe baza interesului reciproc, a relațiilor dintre ele. Republica So cialistă România și Omanul au hotărit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, la data de 1 mai 1974.

Prezență activă în luptă...

(Urmare din pag. I) pe care le lansa chemarea acesteia către intreaga țărănime muncitoare. Fără îndoială că, intre acest eveniment care a analizat in profunzime drumul parcurs de • agricultura românească in ultimii ani, și rezultatele remarcabile înregistrate apoi in toate colțurile țării, in lupta cu capriciile unei primăveri mai puțin darnică in ploi, a existat o legătură directă. îndemnurile adresate de secretarul general al partidului de la tribuna conferinței au găsit un amplu ecou în rindul oamenilor muncii de la sate, au mobilizat în aceeași măsură brațele și conștiințele, iar astăzi, de Ziua Muncii, sintem in măsură să raportăm partidului și țării că ne-am făcut pe denlin datoria. Să ne mai amintim, de asemenea. Plenara C C. al P.C.R. din 25—26 martie, pe a cărei ordine de zi a figurat, intre altele, dezbaterea proiectului de lege privind remunerarea după cantitatea și calitatea muncii. Este, aceasta, o dovadă în plus că respectul față de muncă presupune in mod necesar aprecierea ei drept un proces mereu perfectibil, căruia sint"m datori să-i aducem îmbunătățiri, în

propice de plămădire a conștiinței înaintate, a profilului politic ce trebuie sâ-1 caracterizeze pe constructorul societății socialiste multilateral dezvoltate. Este, fără in- doială. firesc ca eforturile de sădire a unor astfel de trăsături să se îndrepte cu deosebită grijă către tinăra generație. al cărei respect față de creatorii bunnriior materiale va însemna, in perspectivă. atunci cind ea va prelua conducerea societății, respectul față de sine însăși. Societății nu-i poate fi indiferent cum anume va crește schimbul său de miine. nu poate nimeni rămine pasiv la gindul că avem toți datorii față de viitorul țării și că sintem răspunzători de modul cum îl construim, pre- gătindu-i multilateral pe oamenii săi de atunci. Din a- cest punct de vedere munca a devenit in patria noastră o problemă de ordin politic. Apropierea și legarea tot mai șțrinșă a școlii de cerințele vieții șl ale practicii, pregătirea Unor specialiști de înaltă competență care să-și pună intreaga lor capacitate în Slujba producției materiale, educarea tuturor categoriilor de tineri în exigențele spiritului muncitoresc constituie obiective permanente ale partidului și statului nostru,

X □ intreaga lume ti- năra generație se manifestă tot mai mult ca o importantă forță socială și politică, afirmin-du-și dreptei de a-și spune cu- vintul in problemele esențiale ale prezentului. Angajarea fermă a tineretului in marea bătălie pentru drepturi și libertăți democratice, pentru • viață mai bună, pentru democrație și progres sociaL împotriva colonialismului. imperialismului și a dis- eriminărilor de orice natură, pentru o lume a independenței, a securității și cooperării popoarelor demonstrează in mod evident procesul adine de conștientizare care a avut loc in nodurile tineretului iu ultimele decenii. Caracterul de masă pe care-l cunosc ia zilele noastre acțiunile tineretului, ilegrarea sa in bătilr» dusă imporriia a tot ce este antrr—iț *i nedrept, dovedesc că tiuăra generație de astăzi, pe drept i mii denumită generația luptei, reprerimi o puternică forță a progresuim șd înnoirii lumii.In col—nete ziarelor de pretutindeni găsim ampie relatări despre situația ia care se află tineretul dintr-o tară saa alta sau despre aețranrăe intreprius: de tineri ta sprijtei revendicărilor lor seriile, tron—irt și politice. Cfci. dacă societatea socialistă a asigurat generației tinere cadrul șprim de a participa din plia la întreaga activitate. de a lavăta și manei, ia țările dominate de puterea capitalului acestea rămin inc* deziderate pentru realizarea cărora tineretul treble să desfășoare • lnptă snsțimiAstfel, dreptul de a munci este departe de a fi asigurat pentru toți cei ce-I revendică. In țările capitaliste, șomajul lovește îndeosebi tineretul. In

Demonstrație a studenților britanici împotriva majorării taxelor 
universitare.afirmare. Nesiguranța in ceea ce privește viitorul lor. șansa pe care o au in găsirea unui loc de muncă, ii preocupă pe elevii școlilor medii sau pe absolvenții invățămintului superior.Iată, de exemplu, cu citeva luni înainte de incheierea anului școlar in curs, in Anglia au fost publicate deja statistici care

Grevă la Duisburg.

SĂRBĂTOARE
ÎN HAINE DE LUCRUfolosul nostru și al societății.Nu de mult, în atmosfera solemnă pe care o atribuim de obicei unor astfel de momente, a avut loc înmînarea unor înalte distincții organizațiilor județene de partid care au obținut rezultate deosebite în întrecerea socialistă pe anul trecut, precum și înmînarea steagului roșu .și a diplomei de întreprindere fruntașă pe ramură unor u- nități economice. Alăturate altor împrejurări asemănătoare, ca dc pildă acordarea premiilor C.C. al U.T.C. organizațiilor ce s-au evidențiat anul trecut în întrecerea ..Tineretul — factor activ în indeplinirea cincinalului înainte de termen**, aceste momente deosebite demonstrează că în societatea noastră munca se bucură și de recunoașterea cuvenită, că esle răsplătită așa cum merită, ca o valoare supremă a societății socialiste. Iar această răsplată devine, pentru că nici nu se poate altfel, un îndemn spre mai mult și mai bine. se. transformă intr-un catalizator al energiilor care aspiră întotdeauna spre cotele maxime ale succeselor. Anul acesta, in care vom sărbători peste puțin timp deceniul al treilea al eliberării patriei, anul celui de al XI-lea Congres al partidului, va fi cu siguranță caracterizat de o ascensiune unanimă către cotele maxime.Locul pe care îl ocupă munca in societate determină in chip necesar și locul ei in conștiințele noastre. Considerată pe drept cuvint drept școală a educației comuniste. drept singurul teren de afirmare și împlinire a personalității umane, munca sintetizează, potrivit concepției partidului nostru, însăși atitudinea față de viață a omului și dă măsura participării sale conștiente la construirea noii societăți. Școală de educare și de pregătire pentru viață, pe băncile căreia învață cot la cot muncitorul și studentul, elevul și mecanizatorul, munca se dovedește locul cel mai

ținta comună a tuturor factorilor care conlucrează in dorința de a-i da societății oameni utili in cel mai înalt grad.Sint, desigur, interese și preocupări care corespund întrutotul cu propriile aspirații ale tinerei generații și cărora ea le răspunde prin dăruirea și abnegația ce o caracterizează dintotdeauna, prin atașamentul ei total la cauza socialismului. întrecerea utecistă, parte integrantă a marii întreceri socialiste în care s-a angajat eu toată ființa ei națiunea română, urmărește și ea să a- tingă același scop fundamental: indeplinirea acestui cincinal înainte de termen. Hotărirea sa nezdruncinată de a urma cu credință idealurile partidului, lupta lui neobosită, este la fel de mare și de adine împlintată in convingeri ca și aceea a întregului popor căruia ii a- parține. Iar dorința sa fierbinte, de nenumărate ori a- firmată și demonstrată, este și ea aceeași, de a face din aniversarea celui de al 30- lea an al eliberării patriei și din Congresul al XI-lea al partidului propriile sale sărbători, cărora le va dedica entuziasmul și competența sa, hărnicia și priceperea sa, hotărită să răspundă prin fapte chemării de a se afla în primele rinduri ale muncii și luptei. Este un angajament pe care astăzi, în acest în- tîi de mai al muncitorilor de pretutindeni. tineretul patriei îl reînnoiește cu însuflețire.Ne înfățișăm astăzi, Ia o nouă sărbătoare a muncii, cu sentimentul cald al datoriei împlinite dar și cu conștiința că ne așteaptă noi și noi împliniri. Ne gîndim astăzi sărbătorește, in hainele de lucru ale prezenței noastre cotidiene, la munca pe care în același timp o facem cu răspundere, cu modestie, cu pasiune. La munca pe care zi de zi o înălțăm mereu mai sus pe frontispiciul existenței noastre.

perioadele de depresiune economică, șomajul ia rindul tinerilor intre 16—24 de ani crește rapid : nu numai că nu sint an- relevă că un procent de M la sută dintre studenții cere vor absolvi cursurile in vara aceas
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PROGRAMUL I

9 00 — Teleșcoală ; 10,00 — Curs 
de limbă engleză Lecția 87 (re
luare) , 10 30 Curs de limbă 
rusă. I ecțla 88 (reluare) : 11.00 — 
Vîrstele peliculei _ magazin de 
cultură cinematografică ; 12.00 —
Gala maeștrilor. Basul Nicolae 
Sasu - Interpret de prestigiu al 
scenei lirice ieșene; In jurul orei 
16,30 Transmisiunea directă a 
spectacolului cultural-sportiv con

sacrat sărbătoririi Zilei de I Mai; 
17.50 — Muzică populară; 18.05 — 
Magazin sportiv; 18,35 — Tragerea 
Pronoexpres ; 18 45 — Publicitate ; 
18.55 — Film serial pentru copii : 
,.George" ; 19,20 — 1001 de seri ; 
Povestea lui Rumcajs : 19,30 —
Telejurnal ; 20,15 — 1 Mai munci
toresc _  spectacol muzieal-literar ;
21.25 - Dans și muzică de pretu
tindeni : 21.45 — ..Flori de mai" 
— melodii îndrăgite — locuri pi
torești ; 22.15 — 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.15 — Pagini de umor : „Noi 
aventuri cu Fred. Barney. Pebbles 
și Bam-Bam" : 21.05 — Prin mu
zee și expoziții : 21.25 — Telex : 
21.30 _ Selectiunl din emisiunile 
de divertisment.

gajați alți tineri, dar și cei care au de lucru sint concediat! cei dinții. Șomajul juvenil înregistrează creșteri Îngrijorătoare. Piața muncii nu ii intimpină eu brațele deschise pe tinerii, fie ei muncitori sau posesori ai unei diplome universitare, aflați Ia virsta speranței și a dorinței de
COPII 

DE VÎNZARE
Copii de vînzare? Sclavia 

a fost abolită, legile o repri
mă drastic, iar conștiința u- 
mană o respinge categoric. 
Cu toate acestea, cite un re
porter pornit în depărtări a- 
xotice, în zone în care seco
lul al XX-lea n-a pătruns încă, 
descoperă cazuri senzaționale 
de supraviețuire a comerțu
lui de ființe vii. Un conterl 
sortit dispariției definitive. 
Dar care persistă, în forme 
specifice, nu numai la mii 
de kilometri distanță, ci — 
s-ar părea — și în Europa.

O informație publicată de 
TEMPS NOUVEAUX redă 
tulburătoarele constatări ale 
unui corespondent al revistei 
COOPERATEUR DE FRAN
CE în provincia italiană Sa
lerno. Este vorba de comer
țul cu copii. Sărăcia ajunsă 
la cote inimaginabile deter
mină unele familii din sudul 
Italiei să se despartă de co
piii lor.

— Fiul meu? L-am vândut 
pentru 100 000 lire...

Fraza a rostit-o un locuitor 
dintr-un sat și coresponden
tul revistei COOPERATEUR 
DE FRANCE a înregistrat-o 
pe hloc-notes. Reporterul a 
încercat să afle numele celui 
ce a cumpărat copilul.. 7m- 
damic. Orice amănunt a fost 
refuzat.

— A-ți vinde copilul este 
teribil, însă rămas cu noi ar 
fi murit de foame — a adău
gat nefericitul părinte.

Sărăcia nu-i îngăduie să 
opteze. Pentru a salva viața 
copilului l-a... vîndut. Stima 
primită nu va elibera restul 
familiei din cătușele mizeriei. 
Dar numărul gurilor ce tre
buie hrănite se va micșora 
cu una.

Presa afirmă că acest gen 
de „comerț" este întîlnit des
tul de des în sudul Italiei și 
că. uneori, obiectul îl repre
zintă noii-născuți. Autoritățile 
au luat măsuri energice, dar 
aceste ■ întîmplări cutremură
toare au o singură ‘ursă: mi
zeria.

M. R.

ta nu vor putea găsi de lucru.Dacă se adaugă că din numărul absolvenților de anul trecut ai universităților 10 la sută sint incă in imposibilitate de a găsi un loc de muncă și că din numărul total al șomerilor din Anglia. de aproape un milion. 40 Ia sută sint tineri, se configurează dimensiunile reale ale situației. In Franța, un șomer din trei are sub 25 de ani : așa se explică de ce absolvenții anului trecut au trebuit să infrunte „concurența** a peste 10 003 de cadre tinere aflate de mai mult timp in căutare de lucru. Statistici oficiale recente din Statele Unite relevă că, dacă pe scară națională se înregistrează un procent de șomeri de 6 la sută, numărul tinerilor șomeri — între 17 și 25 de ani — atinge un procent de 17 la sută, iar in rindurile tinerilor de culoare, cota șomajului ajunge pină la 25 Ia sută. în comparație cu deceniul trecut, in etapa actuală rata șomajului intelectual a crescut in S.U.A. cu 15 la sută, în Suedia, peste 10 000 de diplomat universitari sint fără o- cupație sau lucrează in domenii care nu necesită studii superioare.Potrivit datelor estimative citate de ziarul „Corriere della Sera", în Italia aproximativ 20 la sută din absolvenții actualei promoții a facultăților tehnice și 35 la sută din cei ai facultăților umaniste nu vor găsi angajamente ferme in economie și celelalte sectoare ale vieții sociale. Deja o serie de întreprinderi și instituții au făcut cunoscut

că din cauza slabei conjuncturi nu vor angaja in vară decit un număr variind între o treime și o pătrime din cadrele superioare recrutate in fiecare din cei zece ani anteriori. Acest lucru nu se intimplă pentru că in Italia ar fi prea mulți oameni care studiază : 60,4 la sută dintre tinerii de 15 și 16 ani sint in afara oricărei forme de invățămint sau pregătire profesională.La toate acestea — și exemplele ar putea continua — se a- daugă și faptul că de cele mai multe ori conținutul programelor școlare nu răspunde cerințelor unei economii moderne, ceea ce contribuie la alimentarea șomajului. Certificatul de aptitudine profesională devine un pașaport fără destinație și pentru că cerințele de calificare pentru fiecare loc de munca cresc vertiginos. Pe baza unei anchete sociale efectuată in Franța s-a constatat că din 100 de titulari ai unor asemenea certificate doar 6b corespundeau calificării cerute. Tot in legătură cu sistemul și condițiile existente in școli trebuie mențianat locul miner pe rare il ocupă pe lista priorităților și eforturilor bugetare ale statului, problema dezvoltării și democratizării in- vățămintului. Fondurile alocate colegiilor st universităților nu sint in măsură să rezolve dificultățile financiare care lovesc invațămintuL Din această cauză, incepind eu anul trecut, taxele de admitere in invățăminlul superior din Belgia au crescut de peste două ori. Rezultatul : numărul tinerilor studenți prove- niți din mediul muncitoresc și rural reprezintă doar 10 la sută din totalul studențimii belgiene. In Olanda, taxele au fost majorate cu aproximativ 6*9 guldeni (taxa inițială fiind de 189 guldeni). In Franța, chiriile la căminele studențești au crescut cu 30 la sută io ultimele șase luni, la cantine eu 10 la sută, ceea ce determină ca peste 60 la sută dintre studenți să lucreze in timpul liber. Dificultățile financiare stau și la baza altui aspect: numărul insuficient al cadrelor didactice necesare și al localurilor școlare : la începutul anului de invățămint 1973—1974 numai la Roma lipseau 2 333 săli de clasă...Tineretul, iși afirmă năzuința firească de a se pune capăt unor asemenea situații. El nu are doar un rol de spectator. Ceea ce este caracteristic in acțiunile tineretului este caracterul de masă, integrarea sa amplă in bătăliile duse de forțele democratice și progresiste. Nu există manifestare importantă a oamenilor muncii care să nu fie sprijinită de tineretul muncitor sau studios, ceea ce demonstrează că tinăra generație este conștientă de propria-i forță și de rolul care ii revine in luptă.
RODICA ȚEPEȘ

CONTRASTEAnalfabetism
• 850 de milioane de oameni nu știu să scrie și să ci

tească; cu alte cuvinte o pătrime din populația globului este 
analfabetă.

• 17 milioane de copii pînă la zece ani s-au adăugat în ul
timul deceniu numărului tinerilor care nu merg la școală.

• uO la sută, din .populația de vîrstă școlară din majoritatea 
țărilor în curs de dezvoltare rămine în afara școlii elementare.

• In fiecare an numărul analfabeților din Africa se mă
rește cu 5,5 milioane ; nUmai 4 din 6 milioane de copii de 
vîrstă școlară intră în învătămîntul primar, iar aproape un 
sfert dintre aceștia abandonează școala încă înainte de a fi 
terminal prima clasă.

• Numai 2 la sută din cheltuielile mondiale pe un singur 
an pentru înarmare ar asigura școlarizarea în condiții optime, 
■pe timp de 4 ani, a tuturor analfabeților din lume I înarmare

• Efectivele forțelor armate existente astăzi în lume numă
ră 23 de milioane de oameni, ia: costul întreținerii acestora 
și al armamentului se cifrează la 200 miliarde de dolari a- 
nual.

• Peste șase la sută din producția totală a lumii se cheltuie 
în scopuri militare. adică de două ori și jumătate mai mult 
decit se alocă pentru problemele sănătății, o dată și jumătate 
mai mult decit pentru invățămint și aproximativ- de 30 de ori 
mai mult decit totalul spiijinului economic oficial acordat ță
rilor în curs de dezvollme.

• Cercetările efectuate în scopuri militare devorează anual 
25 de miliarde de dolari, în timp ce pentru cercetările medi
cale au fost alocate numai... 4 miliarde de dolari.

• DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, guvernul libanez a aprobat, intr-o ședință care a avut loc săptămina trecută, protocolul semnat la 11 aprilie de Ministerul Industriei și Petrolului al Libanului și intreprinderea de stat română „Geomin**, privind efectuarea unui studiu geologic pentru determinarea posibilității existenței petrolului in regiunea Bekaa.Sub titlul „Explorarea petrolului. Românii vor proceda la un studiu prospectiv al subsolului Bekaa*, revista „Le Commerce du Levant* publică, in ultimul său număr. un articol consacrat a- cestei probleme. In articol se relatează că. in termenii protocolului. Ministerul Industriei și Petrolului se angajează să pună la dispoziția echipei de experți români ce va veni in Liban toate mijloacele necesare activității ei.

Evoluția situației
9 9

din PortugaliaSecretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, s-a reîntors, marți, la Lisabona, după o absență din țară de 14 ani. Mai multe mii de persoane se aflau pe aeroportul din capitala portugheză, spre a-1 saluta pe secretarul general al P.C. Portughez. El a fost intimpinat de un grup de conducători ai partidului comunist și de Mario Soares, secretar general al partidului socialist.Intr-o scurtă declarație făcută la sosire, Cunhal a afirmat : „In acest moment, la fel ca toți portughezii, sint foarte fericit
Conferința pentru securitate 

și cooperare în EuropaIn cadrul actualei faze a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, grupul de lucru creat de Comitetul de Coordonare pentru punctul 4 de pe ordinea de zi — urmările Conferinței — continuă dezbaterile, pe baza propunerilor prezentate anterior de Cehoslovacia și Iugoslavia, privind crearea unui organism permanent al Conferinței.De asemenea, se are in vedere o propunere recentă a Danemarcei, care, deși susține ideea continuității eforturilor, prevede o perioadă experimentală înainte de a se lua o hotărire privind urmările instituționale.Luînd cuvintul, ambasadorul Valentin Lipatti, șeful delegației române, a reafirmat necesitatea asigurării continuității eforturilor conjugate ale statelor participante. ca element esențial al procesului de edificare a securității și extinderii cooperării pe continent Evidențiind faptul că ideea continuității și concepția de proces a edificării securității in Europa sint acceptate de toate statele participante, vorbitorul s-a pronunțat pentru adoptarea unor forme organizatorice care să corespundă acestor preocupări, respectiv pentru ■ crearea unui organism permanent, ca for politic care să coordoneze diferite activități, la nivel de
Intîlnire Ștefan Voitec “ 

Anton Benya• TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România s-a intilnit eu .Anion Benya. președintele Consiliului Național al Parlamentului austriac.

experți sau întreprinse de organizații internaționale existente, și să asigure pregătirea viitoarelor reuniuni ale țărilor participante.Potrivit concepției românești, o asemenea hotărire trebuie luată la această conferință, orice aminate venind în contradicție cu ideea de bază acceptată de toți, a caracterului de proces neîntrerupt pe care trebuie să-l aibă eforturile de edificare a sistemului de securitate și cooperare în Europa.Subliniind conținutul și semnificația politică a regulilor de procedură ale Conferinței, reprezentantul României a 'accentuat asupra necesității ca aceste norme — în special participarea ca state suverane, independente și egale în drepturi, desfășurarea lucrărilor în afara alianțelor militare, adoptarea tuturor hotă- ririlor prin consens, aplicarea rotației la conducerea lucrărilor, caracterul plenar al tuturor formelor de activitate — să stea la baza funcționării organismului permanent și a oricăror forme instituționale ce s-ar crea.Reprezentanții unui mare număr de țări, intre care Austria, Suedia. Finlanda, Elveția. Polonia. U.R.S.S., Malta, Cipru. Iugoslavia. Norvegia, au exprimat interesul lor pentru urmările instituționale ale Conferinței, ca o necesitate a procesului unitar de edificare a securității, ale cărui baze le va pune Conferința.

că s-a pus capăt fascismului și a început libertatea. Pentru Portugalia, în prezent, lucrul cel mai important este unitatea. Poporul trebuie să fie alături de armată, spre a o ajuta să realizeze pacea și democrația".Secretarul general al P.C. Portughez a arătat, de asemenea, că partidul său este gata să facă parte dintr-un guvern de reprezentare națională, pe care junta militară a declarat că îl va instaura. „Partidul comunist este gata să-și asume responsabilitățile, să acționeze cu toată e- nergia pentru libertate, pace și realizarea completă a reformelor în curs**, a spus el.In aceeași zi. generalul Antonio de Spinola, șeful juntei militare, s-a întîlnit cu Alvaro Cunhal, secretarul general al P.C. Portughez.
Arestări în Spania• ZIARUL „L’HUMANITE“ din 29 aprilie informează că un număr de 23 de persoane acuzate de apartenență la Partidul Comunist din Spania au fost arestate sîmbătă in regiunea Alicante de către poliția spaniolă.
Orientul 
ApropiatALEXANDRIA 30 (Agerpres). — Președintele Egiptului. Anwar Sadat, a conferit, marți seara, cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, sosit in cursul după-amiezii la Alexandria, după vizita efectuată in Algeria.ALGER 30 (Agerpres). — Secretarul de stat american. Henry Kissinger, a efectuat o vizită la Alger, unde a avut, luni seara și marți, două runde de convorbiri cu președintele Algeriei. Houari Bcumediene, consacrate relațiilor bilaterale precum și situației din Orientul Apropiat.într-o declarație făcută presei înaintea plecării spre Alexandria (R.A. Egipt), secretarul de stat american a arătat că „întrevederile foarte detaliate și foarte Îndelungate cu președintele Houari Boumediene — au fost marcate de grija profundă de a aduce o contribuție majoră la instaurarea păcii in Orientul A- propiat și de a se ajunge, in special, la o soluție pentru dezangajarea militară pe frontul de pe înălțimile Golan".

1 F——
Fill l-b ridîn fiecare an. in Republica Populară Bulgaria se organizează o „Săpătmină a literaturii și artei pentru copii și tineret". Trecută printre marile evenimente culturale ale țării, această sărbătoare a copiilor și tineretului bulgar este, in aceeași măsură, o sărbătoare a creatorilor literaturii și artei pentru copii și tineret. Manifestările care au loc in timpul acestei săptămini de la sfîrși- tul lunii aprilie prilejuiesc scriitorilor, compozitorilor, artiștilor plastici, actorilor și tuturor creatorilor care și-au consacrat opera lor copiilor și tineretului, în- tilniri dintre cele mai plăcute.Anul acesta, cea de a 20-a ediție a „Săptă- mînii literaturii și artei pentru copii și tineret" a fost găzduită de cochetul orășel de la poalele munților Stara Pianina — Bo- tevgrad. Conform linei frumoase tradiții, cinstea de a fi declarată „capitala** interesantei manifestări o primește, prin rotație.

orașul cu cele mai multe realizări in a- cest domeniu. Cele 12 formații de amatori ale orașului Botev- grad care au ajuns a- nul acesta în finala
brărie complexă cu o secție specializată în literatura pentru copii, au cintărit greu în ho- tărîrea de a se organiza aici manifestările celor șapte zile.

O SĂPTĂMÎNĂ
A COPIILOR 

BULGARI 
Corespondența din Sofia 

de la C. Amariței

festivalului republican — multe dintre ele fiind ale pionierilor și școlarilor —, o nouă casă de cultură a cărei bibliotecă destinată micilor cititori este zilnic vizitată de 30—50 de copii, o li-

Săptămina a fost deschisă _ printr-o paradă festivă a costumelor și prin inaugurarea linei expoziții a creațiilor copiilor. în zilele următoare, au avut Ioc concerte, intilniri, cu tema „chipul pio

nierului în literatura bulgară", „Gala filmelor pentru copii și tineret" ș.a.Vorbindu-mi despre însemnătatea „săptămânii" in viața copiilor și tineretului bulgar, Ani Spanceva, adjunct al ministrului invățămintului public, mi-a declarat :„Copiii bulgari și tineretul școlar bulgar cunosc nu numai realizările creatorilor noștri ci, de asemenea, iubesc și se interesează de creațiile literaturii din țările socialiste frățești. Cu mare interes, ei urmăresc cărțile traduse — operele scriitorilor români contemporani precum și ale clasicilor literaturii române. Cu același interes deosebit sint urmărite creațiile pentru copii și filmele românești care se proiectează pe ecranele noastre.Sper că legăturile dintre creatorii pentru copii din țările noastre precum și intre copiii și tineretul din cele două țări frățești se vor intensifica în continuare".
PE SCURT • PE SCURT* PE SCURT

Acțiuni ale patrioților 
cambodgieni

rea în viață a declarației asupra întăririi securității internaționale".
teritoriul țării, inclusiv a marilor firme nord-americane „Cada" și ,,Sears", făcînd parte din rețeaua întreprinderilor controlate de grupul „Rockefeller".

• ARTILERIA forțelor armate de eliberare cambodgiene a bombardat, luni seara, poziții inamice din suburbia Takhmau, la numai 11 kilometri de centrul orașului Pnom Penh — transmite agenția France Presse. Surse militare din Pnom Penh informează, totodată, că forțele patriotice iși continuă înaintarea pe cele două maluri ale rîului Bassac și exercită o puternică presiune asupra .suburbiei Takhmau.

• LA PHENIAN, a fost semnat planul pentru apliparea pe anii 1974-1975 a acordului in- terguvernamental de colaborare culturală între Republica ^Socialistă România și reeană.
„Cosmos-650"

R.P.D. co

Naționalizări 
în Venezuelain CADRUL UNEI• DECLARAȚIA SOLEMNA comună a Republicii Socialiste România și Republicii Liberia, adoptată la Monrovia, la 4 martie 1974, cu prilejul vizitei oficiale in Liberia a președintelui României. Nicolae Ceaușescu, a fost publicată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U. la punctul „Transpune-

_     INTILNIRI cu lideri ai Centralei Oamenilor Muncii din Venezuela, președintele Carlos Andres Perez a anunțat preluarea de către stat a tuturor super- magazinelor și centrelor comerciale străine care funcționau pe

• IN UNIUNEA SOVIETICA a ^2®^ }ansat satelitul artificial al Pămințului „Cosmos-650“, la bordul căruia este instalat apa- rataj științific destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic, transmite agenția TASS.• PROGRAMUL REPATRIERII celor *89 981 de prizonieri de război pakistanezi care s-au a- flat pe teritoriul Indiei după conflictul din decembrie 1971 s-a încheiat, marți, prin revenirea în țară a ultimului lot de 734 de militari și civili pakistanezi — anunță agențiile Reuter și Associated Press.
PE SCURT* PE SCURT • PE SCURT
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