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Sub semnul gloriosului

semicentenar

TINERI
PE ȘANTIERELE
CINCINAL UL UI

AMFITEATRUL
LA COTA 1921—1971... 50 de Ar

mindeni ale căror sărbă
toriri s-au desfășurat sub 
semnul partidului, mereu 
mai ample. în 1898, kt 
Tîrgoviște, manifesta un 
singur om, purtător al 
unui steag roșu cu care 
nu s-a sfiit să învelească 
mormîntul socialistului 
Raicu-Rion. în anul 1971, 
prin Piața Aviatorilor 
din București, prin pie
țele tuturor marilor noa
stre orașe, se scurg sute 
de mii de oameni, într-o 
însuflețită manifestație. 
Uralele lor le aud milioa
ne și întreaga țară săr
bătorește 1 Mai, Z&a 
Muncii și a creației. A- 
cest lucru a fost posibil 
pentru că atunci, la 8 mai 
1921, a luat ființă Parti
dul Comunist din Româ
nia. A fost anul primului 
dintre armindenii pe 
care vi-i prezentăm în 
acest grupai de texte.

• 1921 — «Comitetul
executiv și Comisiunea 
generală către secțiunile 
partidului și Comisiunile 
locale.

...în primul rînd căutați 
a reorganiza sindicatele 
și partidul, a prepara toa
te lucrările necesare în 
vederea apropierii Con
gresului general ce se va 
ține precis la data de 8 
mai a.c. ...Avînd în vede
re de asemenea apropie
rea zilei de 1 Mai, care 
și ea va fi serbată în ziua 
ce cade ; prin mitinguri, 
manifestații, unde se pot 
da serbări veți organiza 
în toate localitățile unde 
se află mișcări sindicale 
sau politice...» (Circulară 
cu privire la alegerea 
delegaților pentru con
gresul din Mai 1921).

(Continuare în pag. 
2—3—4—5)

Vocația de constructor 
a omului zilelor noastre 
socialiste, suprema sa dă
ruire pretutindeni unde 
partidul și țara l-a che
mat sa împlinească nă
zuința și hotărîrea tutu
ror, — și el o împlinește 
cu conștiința fermă a par
ticipării Ia edificarea 
timpului adevărului și 
dreptății sociale, — a cu
prins, firesc, deplin, cu 
acea generozitate și acel 
entuziasm al vîrstei, și tî- 
năra generație a țării.

Acest flux uman al dă
ruirii, această nemărgini
tă încredere în prezent și 
viitor, în Partidul Comu
nist Român, în politica sa 
realistă, menită înaintării 
tot mai decise a Româ
niei pe culmile progresu
lui și a buneistări, a gă
sit și va găsi totdeauna in 
tineretul țării ecou și par
ticipare totală, recunoștin
ță și mîndrie.

In această primăvară a 
demnității de existență și 
faptă a partidului, în a- 
cest anotimp de sărbă
toare a muncii, reporterii 
noștri au poposit în cîte
va locuri de pe întinsul 
patriei spre a descoperi 
din nou tinerețea.

NUMITĂ

BELȘUG
Șantierul acesta pare fără 

margini. Se lucrează de-a lun
gul a cîtorva sute de kilometri. 
Am fost aici de foarte multe 
ori, dar mereu am senzația că 
mă pierd, că nu știu drumurile. 
Drumurile care, de fapt, nu 
sînt drumuri. Sînt ori magistra
lul, ori unul din ramificațiile 
acestuia, o antenă, sau o sub- 
antenă. Adică drumul cel nou 
al Dunării în cel mai întins, cel 
mai dificil, oel mai eficient și 
cel mai modem sistem de iri
gații al țării, Valea Carasu. 
Cu oamenii ne întîlnim rar. 
fapt, din mers, nici nu-i 
dem, îi ghicim conducted
autocamion, un -tractor, o drag- 
lină, unul din miile de utilaje

GHEORGHE FECIORU

„V-aș ruga mai întîi să-mi 
înțelegeți emoția ce mă pă
trunde, cum de altfel, Cred că 
ne însoțește pe noi toți tinerii 
Someșului în acest moment so
lemn și unic. Dincolo de emo
ție, însă, am convingerea că, 
pentru fiecare dintre noi, con
stituirea Șantierului național al 
tineretului înseamnă, în primul 
rînd, trecerea unui exemplar 
examen de conștiință/*

Am reprodus cuvintele de 
început ale scurtei .și sobrei a- 
locuțiuni rostită de inginerul 
Constantin Toma, cu citeva 
zile în urmă, la inaugurarea, în 
cadrul .Amenajării hidroenerge
tice „Șomeș“, a Șantierului 
național al tineretului. Le-am 
reprodus pentru că ele întru
nesc adeziunea unanimă a ce-

IONIȚA CALMAȚUI

(Continuare în pag. a IV-a)

PREZENTULUI

O EFIGIE DERUTANTA

electronică

SOFIA SCORȚARU
(Continuare tn pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a V-a)

ION
MARCO VICI

(Continuare în 
pag. a V-a)

„SCÎNTEIA TINERETULUI

RETORTELE

I
TINERETUL TRĂIEȘTEI

PRELUDIU IN MAIi
i

o trăim și înțelegem, 
muncitori, deopotrivă

Corespondențn „Scînfen 
neretului" transmit :

Prezență obișnuită în paginile ziarului nostru, în suplimentul literar-artistic 
„PRELUDIU" publicăm în numărul de azi, în pagina a patra o selecție din ver
surile cele mai recente ale elevilor-poeți.

A
cest 1 Mai, larg reverberat peste 
țară ea un proiog la marea sărbă
toare a Semicentenarului Partidului 
Comunist Român, se constituie nu numai 
ca un bilanț sărbătoresc al eforturilor crea* 
tnare depuse de poporul nostru între doi 

Armindeni, nu numai ca un moment de 
scrutare a perspectivelor noii perioade de 
activitate, — largă și revelatoare deschi
dere spre mîine —, ci și ca un deosebit 
prilej de meditație asupra majorelor și 
profundelor semnifica iii, de însemnătate 
istorică, pe care le-a căpătat, în țara noas
tră, noțiunea de Muncă, prin atributele ca 
care politica partidului nostru a îmbogățit 
și înnobilat acest termen.

întreaga istorie a P.C.R. este nu numai 
o istorie a luptelor și sacrificiilor pentru 
izbînda unui ideal înalt, nu numai istoria 
succeselor politico-ideologice și etico-so- 
ciale, ci și pilduitoarea istorie a consec
venței întru afirmarea Muncii ca element 
esențial de exprimare a calităților crea
toare ale poporului nostru.

Din prima clipă a existenței sale, pro- 
clamîndu-și crezul și programul de luptă, 
Partidul Comunist Român și-a înscris pe 
stindard, alături de însemnul luptei pentru 
libertate, pentru echitate socială, emblema 
Muncii, considerată, în lumina învățăturii 
marxiste, nu numai ca un element crea
tor de valori materiale, ci și ca un nesecat 
izvor de spiritualitate viguroasă, deschisă 
înnoirilor, capabilă să înțeleagă legile pro
gresului. să genereze și să accelereze pro
gresul. Hărnicia milenară a poporului nos
tru, inteligența, îndemînarea și puterea lui 
de efort, trainica Iui filozofie, potrivit că
reia munca este nu numai izvorul de bu
nuri materiale, ci și chezașul sănătății spi
rituale, și-au aflat, în politica partidului 
nostru, o interpretare superioară, aplicată 
științific atît în acțiunile cu caracter am
plu, general, cît și în atenta, intima apro
piere a partidului de fiecare individ. Con
secvent principiului potrivit căruia o so
cietate nouă nu poate fi creată decît în 
condițiile formării unui om nou, a unei 
individualități noi, partidul nostru a folo-

O PRIMĂVARĂ A 

I HĂRNICIEI Șl CREA- 

* TIEI, A IZBÎNZILOR 

I--------------
PRODUCTIVE DEDI-

CATE PARTIDULUI1 

COMUNIST ROMÂN I 
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i

De 
ve- 
un

(Continuare în pag. a IV-a)

PASIUNEA
VIITORULUI

i
I

TAPA Sili i
FLAMURI I

I I
DE NAI... I

— în iunie 1966 s-a bătut primul țăruș. Pe 
4 aprilie 1969 s-a aprins flacăra. în 1970 func
ționa cu întreaga capacitate.

Miltiade Boborodea ride :
— Acestea sînt datele. Restul imaginați dv. 
Secretarul U.T.C. îmi oferea cu zgîrcenie —

sau poate cu obișnuința omului deprins mai 
ales cu graiul formulelor — reperele unei is
torii. Datele esențiale ale unei biografii care 
a început să se scrie acum cinci ani pe malul 
Argeșului și care își revendică într-un spațiu 
de timp limitat consistențe de veterană : Com
binatul petrochimic Pitești.

— Restul imaginați dumneavoastră...
Descoperim, pentru început.

Brâncușiana Poartă a sărutului îmbrățișează 
o retortă. N-am reușit să-1 aflăm pe cel care 
a concentrat grafic simbolul combinatului.

Chiar meseriile de aici pe care le-am trecut 
în revistă cu destulă aproximație, în lipsa 
unor nomenclatoare oficiale nu vorbesc ne
apărat de chimie. Operatori, laboranți, ame-

„Cînd strămoșul nostru preistoric a încrustat 
pe toporul său de piatră — să zicem — o flo
ricică, în acel moment a înfăptuit primul act ar
tistic ; pe vasele neolitice de la Cucuteni, în care 
acum zece mii de ani fierbea zeama de rădăcini 
în gura peșterii, același om a simțit nevoia să 
smîngălească un desen. Și el a simțit nevoia de 
frumos, ca de căldura focului. Nevoia de frumos 
pot spune că este... preistorică!“

...Mă aflu în vizită la „institutul proiectelor 
viitoare" — în cea mai nouă secție, Estetica indus
trială. Interlocutorii mei, vor fi, peste cîțiva ani, 
cei mai tineri designer!, adică acei specialiști care, 
chiar din anii acestui cincinal vor începe să tra
seze în tuș și culoare albastră, profilul marilor 
obiective i 
și mai 
profesii, 
meșterul 
pînă la 
ci anul 
mator, la mași
na

industriale sau așezări urbane. La noile 
vechile 
de la

zidar,
statisti-
progra- Patriotismul

muncitorilor
de GEORGE IVAȘCU

Cei mai tineri poeți ai țării sărbătoresc și cîntă primăvara muncii. Preludiu 
mai... în prag de omagiere a partidului, care în cincizeci de ani de dăruită 

existență n-a precupețit nimic pentru ziua fericită pe care 
deopotrivă adolescenți, tineri și mai puțini tineri poeți și 
mîndri de ceea ce am împlinit și de ceea ce vom împlini.

I M bl PUTEREA ACEASTA
Șoptim
Cîntece de dragoste 
Orelor
Să le dăm putere 
Să-mbrățișeze 
Acest pămînt sacru 
Pe care îl botează

Cu mîinile lor
Bărbați și femei
Și copii
Hrăniți cu lapte de mare 
Si dor de Carpați.
Șoptim
Psalmi de-nălțare

Acestor oameni
Ce-și ridică mîinile 
Printre nori
Să scrie
Poeme de dragoste 
Lumii.

Puterea aceasta,
Pe care o simțim în fiecare dimineață 
Urcînd în seva plantelor 
Născîndu-ne fiii 
în rîuri de soare,
Și răscolind pămîntul nostru liber
Cu glas de fapte,

Poartă un nume
Pe care îl rostim
La orice ceas al soartei : 
Partid.

poezii de :
CORNELIA CEBUCESCU

Liceul nr. 2 Caracal

Am participat, săptămîna trecută, la Casa de Cultură a 
tineretului din lași, la un simpozion consacrat evocării cî- ; 
torva din principalele momente ale luptei antifasciste con
duse de partid — în acel deceniu al patrulea, mai ales în 
ultimii săi ani — în mediile intelectualității universitare. ; 
Cîteva sute de studenți apoi alți tineri, alături de cadre di
dactice și de alte categorii de public au ascultat expune- • 
rile academicienilor lorgu Iordan și Vasile Mîrza. a scrnto- ; 
rului Al. Voitin și — presupun — și a autorului acestor . 
însemnări. J

S-au evocat, la lași, la acest simpozion (precum, de alt- , 
fel, în Capitală și în atîtea alte orașe ale țării), eveni- . 
mente, fapte care — în lumina acestei retrospective de ju- * 
mătate de veac — capătă o semnificație într-adevăr majo- J 
ră : aceea a unei intense, active, continui prezențe a Parti- < 
dului Comunist Român, călăuzitorul și exemplul eroic pen- < 
tru întregul nostru popor. <

în fond, cei de față, acolo la lași, au înțeles tocmai dato- < 
ritd confesiunii directe, că, prin ideologia promovată de < 
Partidul Comunist, prin presa legală îndrumată sau influ- < 
ențată de el, ca și prin cea ilegală, de acțiune directă, tot < 
mai largi cercuri de opinie publică înțelegeau comanda- 4 
mentele superioare — de apărare a libertăților democra- < 
tice, și mai presus, de apărare a intereselor fundamentale < 
ale patriei, ale poporului român. t <

Tn ultimii ani ce au precedat instaurarea dictaturii legio- ◄ 
naro-antonesciene, cu toate consecințele ei, Partidul a des- < 
fășurat o luptă pe multiple sectoare și cu multiple fina- < 
lități. .......... . ’ <

Una dintre acestea era aceea a risipim propagandei, < 
perfid în-treținute ani de-a rîndul de către reacțiune și cu < 
atît mai gălăgios de către fasciști, că muncitorimea ar fi « 
„anti-patriotică", „anti-națională“, „străină de sufletul na- < 
țiunii". De aici și îndatorirea presei de stînga din acel < 
timp de a combate această grosolană minciună, de a de- < 
monstra că. dimpotrivă, muncitorimea noastră — cultivînd < 
un internaționalism de clasă și de idealuri umanitare -- < 
este în-același timp consecvent iubitoare de patrie, culti- < 
vînd tradițiile vii de luptă ale poporului pentru libertate < 
socială și națională. <

Transcriu, deci, astăzi cu emoție cîteva fragmente dintr-un < 
articol pe care am reușit să-l public în ziarul „lașul", chiar < 
de 1 Mai 1939, sub titlul Patriotismul muncitorilor: ◄

...Ziua de 1 Mai — „Ziua Muncii" — e un fericit prilej « 
pentru noi de afirmarea dragostei de patrie și iubirea de J 
națiune a muncitorimii noastre, patriotism pus de unii la < 
îndoială sau privit cu suspiciune. Internaționalismul de < 
totdeauna al organizațiilor muncitorești, izvorît dintr-un în- J

(Continuare în pag. a Il-a)
I l
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• 1922 — «Unirea pro- I letarilor va spori puterea I lor în frontul general al I muncii. împotriva exploa- I tării, proletariatul ro- I mân trebuie să-și aibă I locul lui. Astfel vom ma- I nifesta în ziua de 1 Mai 
I pentru unirea proletari- 
I lor, iar puterea care va 
I izvorî în toată lumea, din

această ieșire unită a 
maselor muncitoare va 
deschide o nouă epocă de 
luptă s— ““— 
noastre 
curajul 

) slăbit».
146 din

• 1923 — «Muncitorii din 
toate breslele din întrea
ga Vale a Jiului în nu
măr de 12.000, adunați 
azv, în ziua de 1 Mai 1923 
îri Gura Surducului, a- 
vîm.1 în vedere situația 
materială în care se gă
sesc, constată că viața 
muncitorilor a devenit în 
ultimirî timp din toate 
puncteie de vedere insu
portabilă». (Rezoluția 
Sindicatului minerilor)

• 1924^— «înnebunită și 
îngrozită' de sîmțămîntul 
pierii saje apropiate, oli
garhia lovește, crezînd că 
se poate sĂlva prin vio
lențe sînger®>ase. Ea nu 
vede că loviturile nu slă
besc, ci întăresc partidul 
comunist și-I înrădăci
nează și mai msult în sim
patia maselor exploatate 
și amenințate.». (Tinere-

in care pozițiile 
vor fi mai tari și 

burgheziei 
(Socialismul 
1 Mai 1922).

și amenințate.». (miere- _
tul socialist, nr. 22 din 1 
Mai 1924).

• 1925 — «Procesul, jgh
așa-zisul proces, parodie 
de proces înscenat de a- 
genții domnului Romulus 
Voinescu împotriva comu- w 
niștitor a început... Singu
ra lor vină e că sînt co- 
muniști. Singurul lor pă- 
cat e că. gîndesc altfel ^de- 
cît noi toți». (N. D. 
CEA).

co-

• 1926 — «Nici o
tere din lume nu va „
tea opri ca inimile noa- w
stre să bată în aerași
călduroasă bătaie alături 
de milioane de proletari, 
manifestînd în cetățile 
industriale sau să știrbea
scă ori să micșoreze idea- A 
Iul și năzuințele ce-i mină 
la luptă Șl pe care ni Ie 
însușim și noi pe de-a 
întregul». (Viața munci- W 
toare, nr. 30 din 3 Mai 
1926). a

pu- 
pu-

• 1927 — «Muncitorii
(din Timișoara — n.n.)
au început să huiduiască A
autoritățile și atunci co
misarul regal a dispus 
dizolvarea întregii întru- A
niri, care s-a executat de ”
către organele de poliție 
și jandarmerie.» 
tr-un raport L-l — —
Capitalei din mai 1927).

• 1928 — «Se împlineau 
10 ani de la unirea Tran
silvaniei cu România și 
din nou, Ia Alba Iulia, de
data aceasta în primăva- “
ră, steagurile roșii s-au 
amestecat cu cele trico- 
lore.» (Eugen Hulea, ve- . W 
teran al Unirii).

• 1929 — «Cerem legi- £ 
ferarea partidului comu
nist și legalizarea ajuto
rului roșu, cerem am
nistie politică generală 
imediată.» (Lozincă cu 
care au manifestat mun
citorii din Cluj).

— «Rugăm luați 
de îndată de la 

acestui ordin 
confiscarea în 
a tuturor publi-

e.» (Din- 
al politiei W

• 1930 
măsuri 
primirea 
pentru 
zona dv. _ 
cațiilor de ziare, reviste, 
broșuri, afișe, manifeste 
comuniste ce s-ar tipări 
in localitatea dv. sau ar 
fi aduse spre răspîndire, 
referitoare la 1 Mai». 
•(Dintr-un Ordin al Direc
ției Poliției și Siguranței 
transmis la 27 aprilie tu
turor chesturilor munici- 
cipale).

• 1931 — «Proletariatul, 
prin avangarda sa, parti
dul comunist, trebuie să 
ia conducerea acestor 
lupte, atrăgîndu-și astfel 
țărănimea sub influența 
sa și asigurîndu-și cel mai 
important aliat în lupta 
pentru putere.» (Din Ma
nifestul „Ziua de 1 Mai“, 
1931).

• 1932 — «Tn tot cursul 
nopții de 30 aprilie—1 
mai 1932 și pînă la orele 
9 dimineața, pretutindeni 
a fost liniște completa. 
Spre ziuă gardianul din 
post a găsit în curtea 
Moarei comerciale mani
feste comuniste... La gara 
Filaret... a fost găsit și 
ridicat un steag roșu 
prins de sîrmele telefo
nice.» (Dare de seamă a 
Prefecturii poliției Capi
talei către Ministerul 
Justiției).

• 1933 — «Am onoarea 
a vă raporta că în ziua 
de 1 Mai a.c. cu începere 
de Ia orele 10,30 a.m. or
ganizația Sindicatele Mun
citorești din localitate a 
ținut o adunare poporală 
sub președinția muncito
rului Neda Francisc, în 
sala festivă a orașului Ia 
care au participat circa 
500 persoane.» (Raport al 
Poliției orașului Sf. 
Gheorghe din 3 Mai 1933).

___________

Corespondenții „Scînteii tineretului" transmit:

In prag de ÎNTll MAI,

in preajma gloriosului semicentenar

TINERETUL TRĂIEȘTE 0 PRIMĂVARĂ

HĂRNICIEI SI CREAȚIEI
5 7

IZBÎNZILOR

CURIER DE MAI ! Nici cînd ca în aceste zile, nu s-au adunat 
pe masa redacției atîtea vești, atîtea mărturii ale însuflețirii 
tinerești. Nicicînd n-au sunat atît de stăruitor telefoanele, din 
zori și pînă noaptea tîrziu, ca să ne transmită, din cele mai în
depărtate colțuri ale țării „ultimele știri de pe vastul front al 
entuziasmului creatori*, cum se exprimă, patetic, unul dintre co
respondenții noștri tineri, de acolo unde,* în rînd cu-ntregul 
popor, tineretul dobîndește noi și noi izbînzi productive dedi
cate Armindenilor muncii. Partidului, glorioasei sale aniversari... 
Desprindem din acest impresionant florilegiu epistolar cîteva 
eșantioane menite să sugereze, prin diversitatea lor, bogata 
varietate de preocupări și evenimente care înnobilează, în 
aceste zile, viața tineretului nostru.

Au deci, cuvîntul, corespondenții ..Scînteii tineretului*.

TELEGRAME DE PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

„Prin muncă dirză 
de brigadier..

INIȚIA TIVE,
PREMIERE,
BILANȚURI

• Arhitecții din Tg. Mureș 
au predat constructorilor pro
iectele de execuție ale unor 
noi cartiere In județele Mu
reș și Harghita. Intre acestea 
se află cartierul de 850 de a- 
partamente „Budai Nagy An
tal" din Tg. Mureș, unde lu- _ 
crările au și început și gru
purile urbanistice „Republi
cii" (Tîrnăveni) și „Iernuțeni" 
(Reghin). Efervescența speci
fică constructorilor o întîl- 
nim și în municipiul Tg. Se
cuiesc. acolo unde se ridică, 
ansamblul ,,Insula" (V. I.)

• Un grup de tineri spe
cialiști de la Fabrica „ARFO“ 
din Tg. Mureș a definitivat 
rețeta producerii, pentru pri
ma oară în țară, a pelicule
lor de filme poligrafice, do
cument, radiografice-indus- 
triale șl medicale. Prin asi
milarea acestor produse în 
țară, se economisesc anual 
1500 000 lei valută (I. Vulcan).

• C.P.L.—20, o instalație 
modernă pentru efectuarea 
piloților de pămînt, va. purta 
marca prestigioasei Uzine de 
utilaj petrolier din Tîrgoviș- 
te. Probele de omologare a 
prototipului s-au terminat. 
Cu ajutorul acestei instalații 
se vor consolida solurile in- 
suficient rezistente pentru 
construcții. Instalația este

•
 concepută și realizată Inte

gral pe bază de telecomandă 
— hidraulică, (A. Mișu)

A • Un bilanț rodnic : pînă 
v la data de 18 aprilie, între

prinderile industriale din ju- 
• dețul Vîlcea și-au depășit an

gajamentele luate în cinstea 
zilei de 1 Mai și a semicente- 

• narului partidului. Depășirile 
s-au înregistrat la produsele 
reprezentative pentru indus
tria județului : cherestea de 

gfe fag, sodă calcinată, bușteni
™ de stejar. In aceeași perioadă

s-a livrat, peste angajament,

o producție marfă în valoare 
de 1 405 mii lei (prof. C. Ma- 
rinoiu).

• în satul Tutova și-a des
chis ușile un magazin mo
dern, bine aprovizionat. Tot 
aici se lucrează intens în ve
derea electrificării. în curînd 
fiecare dintre cele 400 de fa
milii din Tutova. Vor trăi mi- 

. ca sărbătoare a aprinderii be
cului electric (Gh. Florescu)

< e 10 000 DE TINERI din județul Teleorman și-au dat întîl-
< nire, cîte două zile la rînd, pe șantierele muncii patriotice.
< l-am găsit prezenți la înfrumusețarea orașelor Alexandria, <
< Zimnicea, Roșiorii de Vede, a comunelor Călmățui, Gratia, <
< Drăgănești de Vede etc. Pe alții d-am găsit la amenajarea ce- .
< lor 10 baze sportive și a Complexului de creștere a oilor, din .
< Roșiorii de Vede. Cele două zile au însemnat, pentru tinerii < 
«. teleormăneni : 40 tone de metale vechi colectate și expediate, <
< 1 000 ha. izlaz curățit, 20 de tone de deșeuri de hîrtie colec- <
< tate (L. Crenguț). <
< • TINERII DIN PAȘCANI partieipă la acțiunile de muncă J
< patriotică cu sentimentul mîndriel șj al datoriei față de ora- .
< șui lor natal, pe care-1 doresc tot mal frumos. Parcul și spa- <
< țiile verzi, curățate șl amenajate, își așteaptă prietenii. 800 <
C de pomi ornamentalii s-au aliniat, înfrumusețînd decorul ora- < 
% șuiul. Pădurea de la Moțea s-a îmbogățit și ea cu 4 000 de < 
A1 arbori forestieri (V. Prodolea). <
< • o data CU VENIREA PRIMĂVERII, peste 2 000 de elevi 3
< din cadrul liceului, școlii profesionale și a celor cinci școli <
< generale din Lupenl, au luat „în antrepriză*» parcurile șl spa- >
< țiile verzi. Pînă în prezent ei au efectuat aici peste 60 000
< ore de muncă patriotică, amenajînd peste 1 500 mp. parcuri, >
< 3 000 mp. zone verzi din jurul monumentului „Lupenl ’29", ta- ►
< luzînd peste 2 km. d-in malul pîrîului Brăița, plantînd 200 < ► 
L pomi ornamentali. In fiecare duminică, parcurile și Zonele >
< verzi ale orașului devin adevărate șantiere ale tinereții. < ►
< k (V. Coandrăș). < ►
’ ► • „LUNA MUNCII PATRIOTICE" așa a fost denumit acest 3k
C april de către tinerii municipiului Craiova. Toate terenurile 
C din jurul școlilor au fost înfrumusețate; s-a lucrat de aseme- < ► 
C nea cu spor în punctele turistice șl de agrement Valea Șarpe- j ► 
C lui, Parcul Poporului, Hanul Doctorului și Lunca Jiului. In- < ► 
C tr-o singură duminică, 10 000 de tineri au participat Ia plan-

tarea de pomi și arbuști, înscriindu-și astfel numele în rîn- <k 
C dul celor care, peste ani, se vor putea mîndri că au făcut din ► 
C „Cetatea banilor" o „Cetate a grădinilor". (Tr. Roșianu). X

PE HARTA PRIMĂVERII

DE 10 MILIOANE
DE ORI
Mă aflu la Uzina „Vitro- 

metan" din Mediaș. Interlo
cutorul meu se numește Si
mon Francisc și are 26 de 
ani. Profesia : sticlar. Un om 
al strălucirilor dobîndite la 
temperaturi înalte. Discuția 
noastră pornește de aici. Sti
clarul îmi spune :

— Ceea ce pentru alții pa
re spectaculos, pentru noi, cei 
din această meserie, repre
zintă obișnuitul, cotidianul. 
Fabricăm lunar cîte 10 mili
oane de articole. Pentru alții 
asta înseamnă enorm. Pentru 
noi, sticlarii, această cifră nu 
reprezintă decît planul. Alt
fel, desigur, se 6pune despre 
noi că trăim „la cota înalte
lor temperaturi-. ‘ Sună fru- 

, mos.

TIMIȘOARA :
UN CERC ETNOLOGIC. A 

luat ființă un cerc etnologic la 
Liceul nr. 4 din orașul de pe 
Bega. Aici participă elevii din 
anii I-III, care și-au afiliat cercul 
la acela al cadrelor didactice din 
județ. Planul de activitate cu
prinde dezbateri pe probleme 
teoretice, acțiuni de cercetare a 
diferitelor zone folclorice, ches
tiuni de metodică. Membrii cer
cului au realizat încă de pe acum 
un bogat material documetar 
constând în fotografii și hărți 
(I.P.).

GHERLA SI BAIA-MARE :
NOI CLUBURI ALE TINE

RETULUI. Noi puncte de întîl- 
niri ale tinerilor au fost inaugu
rate la Gherla și Baia-Mare. Clu
bul din Gherla este dotat cu 
aparataj modern. Sala de specta
cole va găzdui reprezentații tea
trale, concerte, simpozioane, mese 
rotunde, întîlniri cu oameni de 
artă și cultură (o primă întîlnire: 
cu scriitorii din Cluj), cu alte 
personalități de seamă ale vieții 
cultural-științifice. Pe lingă pre-

ocupări ca cele de mai sus, clu
bul din Baia-Mare și-a creat și 
secții de automobilism, culturism, 
cinefilie etc. (M.L.).

DRAGASANI :
DOUA EXPOZIȚII. Elevii și 

pionierii din Drăgășani își expri
mă sentimentele cu care întâm
pină semicentenarul partidului, 
folosind și limbajul acuarelei și 
graficii. Pe panourile etalate la 
Casa de cultură ei au expus 107 
lucrări care se disting atît prin 
temă cît și prin manieră de tra
tare. Rețin, îndeosebi atenția, ta
blourile „în noapte" și „Orașul 
pe ploaie"... Tot la Casa de cul
tură, în colaborare cu Arhivele 
Statului din Rm. Vîlcea, s-a des
chis expoziția „Documente din 
lupta comuniștilor pentru liber
tate și socialism". Printre expo
natele rare: documente -----
atestă înființarea primelor bresle 
în Drăgășani și mărturii privind 
primele acțiuni inițiate de oa
menii acestor locuri pentru drep
turi civice și libertate (Al. F. 
Țene).

care

FELDRU :
ȘCOLAR. Stimulați de profesorii 
lor de istorie, elevii din comuna 
Feldru, județul Bistrița-Năsăud, 
au deschis, în cadrul căminului 
cultural, un interesant muzeu et
nografic. O parte din cele peste 
800 de obiecte expuse prezintă 
în mod expresiv viața și îndelet
nicirile locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, așa cum au fost ele 
în secolul al XIII-lea. O seamă 
de panouri sînt dedicate vieții și 
activității unor oameni de sea
mă, figuri devenite legendare, 
care au trăit și muncit în această 
comună. Printre aceștia, un das
căl de la curtea lui Vasile Lupu 
— Vasile Nașcu — care a con
tribuit la instruirea a cîtorva ge
nerații din Feldru (B. Neagoe).

MEDIAȘ :
MUZICA, POEZIE, FILM: 

„Săptămîna muzicii și poeziei pa
triotice", organizată de Comite
tul municipal Mediaș al U.T.C. 
a cuprins un interesant program 
dedicat semicentenarului parti
dului. Concursul „P.C.R. — fău
ritorul societății socialiste multi-

lateral dezvoltate" a fost cîștigat 
de tînărul Neagu Mihai de la 
Uzinele „Emailul roșu". La clu
bul tineretului a fost organizat 
un montaj literar închinat patriei 
și partidului. La cinematograful 
„Progresul" a avut loc un simpo
zion dedicat filmului „Mihai Vi
teazul". La Mediaș, acțiunile cul- 
tural-artistice dedicate semicen
tenarului continuă. (Livia Nistor).

IAȘI :
SESIUNE OMAGIALA. în 

dimineața zilei de 26 aprilie a în
ceput, la Iași, sesiunea cercurilor 
științifice studențești din cadrul 
Institutului de medicină și far
macie, închinată Semicentenaru
lui partidului. Iată titlurile cî- 
torva dintre comunicările pre
zentate de studenți: P.C.R., pro
motor al împlinirii idealurilor ti
neretului ; Corespondența dintre 
fizionomie și caracter; Politica 
culturală a P.C.R. Locul culturii 
românești în circuitul valorilor 
culturale; Istoricul grefelor de 
cord etc. (C. Liana).

DIN NOU TIMISOARA:
O CONSTRUCȚIE PENTRU

STRĂLUCIRE
— Ce reprezintă pentru 

dumneata această cotă ?
— O cifră simbol : 500.000. 

Adică, totalul produselor pe

Mitro-reporiaj

in citadela de cristal

care le-am realizat de clnd 
mă aflu-n meserie. E mult? 
E puțin ? Nu știu. Știu că este 
abia un început..

Un început! Sub Impresia 
acestei Idei, pătrund în ate
lierul de sculptură. Am sen

timentul că mă aflu pe un 
teritoriu de basm. Peste tot 
strălucesc minunile fragile, 
grațioase, realizate prin pa
siunea, talentul șl dăruirea 
tinerilor oare lucrează aî-ci. 
Colectivul trăiește în aceste 
zile emoțiile unei importante 
premiere: sculptura în cris
tal, care va da o dată mai 
mult măsura talentului șl hăr
niciei acestor tineri.

Simon Francisc îmi spune: 
„Iată și acesta e un început. 
Un început care nu peste 
mult timp își va număr» roa
dele tot în milioane..."

De milioane de ori strfifrs- 
cire I

JEAN IONES6U

Patriotismul muncitorilor
(Urmare din pag. 1)

dreptății spirit de solidaritate, s*a identificat 
totodată cu un patriotism hotărît, conștient, 
creator. Iar acum lucrul este cu atît mai ex
plicabil cu cît evenimentele din ultimii ani, 
care au dus la desființarea a două state na
ționale (eram după Anschluss și după invada
rea Cehoslovaciei), au avut un adînc ecou în 
sufletele muncitorilor, care au socotit amenin
țate înseși temeliile păcii și ale progresului, 
pentru care totdeauna s-au străduit, la care 
au contribuit cu sînge și cu muncă.

De aici — continuă articolul — necesitatea 
pentru muncitorime de a contribui cu forțele 
ei organizate la apărarea ființei patriei noas
tre, de aici voința de a milita pentru afir
marea demnității și a independenței naționale.

Muncitorimea română își iubește adînc pa
tria. Muncitorul român se simte strîns legat de 
acest pămînt pe care muncește, din care se 
hrănește, care-i dă micul lui loc sub 
siguranța zilei de mîine.

Patriotismul muncitorimii române nu 
fi pus la îndoială. El e mai ardent

soare,

poate 
astâzi

decît oricînd, căci astâzi mai mult decît ori- 
cînd patria constituie simbolul însuși al acțiu
nii de apârare împotriva dușmanilor ei, decla
rați sau nu, fățiși sau din umbra.

1 Mai e ziua aTirmării entuziaste a solida
rității tuturor celor ce muncesc în această 
tară...

Lupta antifascistă, în care era profund an
gajată clasa noastră muncitoare prin Partidul 
ei, devenise, într-adevăr, o profundă luptă pa
triotică, de apărare a suveranității, a inde
pendentei naționale, tot mai amenințate de 
ofensiva Germaniei hitieriste și a Italiei fas
ciste.

Partidul Comunist Român afirma încă de pe 
acum, cu cel mai adine sentiment și ou cea 
mai activă forță morală, patriotismul său ar
dent — acela care, în anii grei ai războiului, 
apoi după Eliberare, avea să se concretizeze 
în ceea ce d constituit și constituie însăși re
voluția noastră socialistă.

Sub flamurile internaționalismului proletar, 
vibrînd de tradiția glorioasă a celor 50 de 
ani de la înființarea Partidului, acest 1 Mai 
1971 marchează, totodată afirmarea conștiin
ței că România e deplin stăpînă pe destinul ei

(Urmare din pag. I) 
sit, cu înaltă responsabilitate, de-a 
lungul întregii sale existențe, 
ideea de muncă ca pe unul din
tre elementele esențiale de edu
care, hotărîtoare pentru construi- 
irea omului nou, component și 
totodată, făurar al noii societăți. 
Iar pentru aceasta, în primul rînd, 
partidul a oferit întotdeauna 
înaltul exemplu al membrilor săi. 
întreaga istorie de o jumătate de 
secol a Partidului Comunist Ro
mân, este ilustrată de figuri de 
comuniști, intransigenți militanți 
politici și, în același, timp, pil
duitori oameni ai muncii, în înțe
lesul generic, definitoriu al aces
tui titlu. în conștiința poporului 
nostru, realitatea generată de ac
tivitatea partidului, a consacrat 
un tip uman — Comunistul — 
în ale cărui trăsături spirituale 
atributul muncii neobosite, crea
toare, ocupă un loc esențial. O 
tulburătoare tradiție stă mărturie 
acestui adevăr... Conducătorii co
muniști s-au ales, întotdeauna, 
din rîndul celor mai buni mun
citori, țărani, intelectuali, cunos
cători desăvîrșiți ai profesiei, cu 
inteligența mereu deschisă spre 
nou, capabili de eforturi deose
bite. Prestigiul profesional a 
constituit întotdeauna un atuu 
important în cîștigarea, de către 
comuniști, a încrederii trainice, 
fără rezerve, a oamenilor muncii... 
în cruntele temnițe burghezo-

moșierești, comuniștii și-au făcut 
din muncă unul dintre elemen
tele principale de supraviețuire 
fizică, și, mai cu seamă, spiri
tuală. Din acest punct de vedere, 
obiectele confecționate Ia Dof- 
tana capătă, azi, ca exponate de 
muzeu, și valoarea unor docu
mente mărturisind izbînda mun
cii asupra descurajării și inerției, 
izbînda gîndului și actului crea
tor asupra unui mediu ostil, dis
tructiv, prin definiție. Prin e- 
xemplaritatea lor, aceste obiecte

STUDENȚII... PĂRINȚI. La Ti
mișoara, o firmă recent prinsă pe 
o clădire de pe bd. Mihai Vitea
zul atrage atenția. Este creșa 
pentru copiii ai căror părinți sînt 
studenți. 12 camere spațioase, cu 
pereții împodobiți cu scene din 
basme, cu mobilierul adecvat vîr- 
Stei ți CU personalul necesar de 
specialitate se află la dispoziția 
acestor copii. O inițiativă care va 
fi extinsă și în alte orașe, (prof. I. 
Dunajecz).

CRAIOVA :
PRIMA SOCIETATE TEH- 

NICO-ȘTIINȚIFICA A ELEVI
LOR DIN JUDEȚUL DOLJ. La 
Craiova a luat ființă o societate 
tehnico-științifică purtînd numele 
savantului Nicolae Vasilescu Kar- 
pen. Inițiativa aparține elevilor 
Liceului industrial energetic, 
îndrumați de profesorul Gh. Cal- 
boreanu. In cadrul secțiilor so
cietății — electro-energetică, hi
droenergetică, termoenergetică, 
automatizări etc. — își pot des
fășura activitatea și elevii celor
lalte licee din Craiova, Societatea 
își propune să stimuleze interesul 
tinerilor pentru cercetarea știin
țifică. Ca o primă acțiune de am
ploare, în ziua de 9 mai se va or
ganiza o sesiune de comunicări 
științifice cuprinzînd cele mai re
prezentative lucrări realizate în

secțiile tinerei societăți. Începînd 
din acest an fiecare primă dumi
nică a lunii mai va fi dedicată, 
la Craiova, „Zilei Liceului indus
trial energetic". (Ion Zglimbea, 
Viorel Furtună).

ORADEA :
LECȚIE DE ISTORIE: In an

samblul manifestărilor dedicate 
aniversării semicentenarului, la 
Uzinele „înfrățirea" din Oradea 
a avut loc o întîlnire emoționan
tă. Tinerii au avut ca invitați de 
onoare pe Erdei Iosif, secretarul 
primei celule U.T.C. de la fosta 
făbricuță „Pheohus" (azi marea 
întreprindere „înfrățirea"), Bo- 
logh Iosif, secretar al comitetului 
regional U.T.C. în anul 1928 și 
Feher Gheorghe, comunist din 
ilegalitate. Prezența acestora în 
mijlocul tinerilor, discuțiile pur
tate, relatările lor s-au constituit 
într-o emoționantă lecție de isto
rie. (Valentin Buzlea).

IN RETEZAT:
OMAGIUL MICILOR ALPI

NIST I. De cîteva zile, sus, pe 
crestele Retezatului strălucește o 
placă omagială purtînd inscrip
ția : „1921—1971. A 50-a aniver
sare a P.C.R.". Ea a fost implan
tată în stîncă de membrii cercu
lui de turism al Casei pionierilor 
din Hunedoara îndrăzneți cuceri
tori ai înălțimilor.

lie pașnică pe care-o dă în pre
zent pentru construirea unei ci
vilizații industriale în pas cu de
zideratele epocii, Partidul Co
munist Român și-a pus fiecare 
clipă a existenței sale sub semnul 
muncii neobosite, al perfecțio
nării ei permanente, al compe
tențelor și randamentelor mereu 
sporite. Istoria României socia
liste este, de fapt, istoria biru
ințelor muncii, biruințe mereu 
mai importante, mai trainice, de 
Ia o etapă la alta. Trecerea de

Sub semnul gloriosului
semicentenar

devin material didactic pentru 
marea lecție de istorie și viață 
predată de către partid genera
țiilor tinere.

în anii de după Eliberare, a- 
ceste principii, ridicate la rangul 
de legi ale dezvoltării întregii 
societăți, întregii națiuni, și-au 
afirmat — Ia dimensiuni pe care 
contemporaneitatea le-a înregis
trat ca elemente definitorii ale 
progresului românesc — deplina 
valabilitate. Din primii ani — ai 
eforturilor eroice depuse de po
porul nostru pentru zdrobirea 
fascismului, pentru reconstrucție, 
pentru edificarea unei noi eco
nomii — și pînă la ampla bătă-

la muncitorul patetic, înlăturînd 
cu tîrnăcopul molozul războiului, 
la cel, nu mai puțin eroic, de- 
prinzînd din mers, pe fundalul 
unei civilizații încă agrare, pri
mele taine ale tehnicii avansate, 
și, apoi, apariția profilului de om 
al muncii care stăpînește, prin 
școală și știință, tainele indus
triilor celor mai complicate, re
prezintă, de fapt, ilustrarea unor 
trepte de istorie, de civilizație — 
de devenire întru Muncă.

în pragul acestui 1 Mai — cea 
dintîi sărbătoare a muncii din 
noul cincinal —, în ambianța 
activității creatoare, amplu și e- 
ficient desfășurată, sub semnul

căreia poporul nostru se pregă
tește să sărbătorească Semicente
narul partidului, meditația asu
pra Muncii, ca esența vitală a 
existenței noastre materiale și 
spirituale, se impune ca un gest 
firesc. Cu atît mai mult cu cît, 
pentru tînăra generație, noțiunea 
de muncă reprezintă — în mod 
direct și permanent — un dat al 
educației, al devenirii sale întru 
maturitatea deplin utilă patriei, 
dezvoltării ei la ritmurile și ni
velurile cerute de acest cincinal, 
de cele — și mai sporite — ale 
cincinalelor viitoare.

Publicînd în acest număr al 
ziarului nostru mărturii ale mun
cii entuziaste dedicate de către 
tineret Semicentenarului, aducem 
un emoționat omagiu forței con
ducătoare a poporului nostru. 
Un gînd de dragoste și încredin
țare din partea tineretului, adre
sat acelora care au înscris pe 
frontispiciul țării semnul înalt al 
muncii creatoare și libere. Forței 
în fruntea căreia se află nu nu
mai un încercat militant politic 
și un eminent om de stat, ci și 
un pilduitor om al muncii, un 
conducător iubit și stimat de în
tregul popor, un comunist în a 
cărui neobosită activitate gene
rațiile tinere văd un luminos e- 
xemplu și de Ia care învață că 
esențiala condiție a izbînzii mun
cii — în înțelesul promovat de 
partid — este Neodihna.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SiMBĂTĂ 1 MAI 1971

1 MAI 1971 Din coloanele acestui Armindeni înflorit sub cea dintîî arcadă a cincina
lului în atmosfera de înaltă și fierbinte sărbătoare închinată partidului, deschidem, cu 
lirească emoție, cîteva proiecții spre viitor. Căutăm să ne reprezentam desenat pe 
marele ecran'ol timpului istoric, chipul de miine al României socialiste. închegam acest 
profil din liniile nete, limpezi, ale prevederilor cuprinse în documentele de partid, con
vertind sensul cifrelor înțelept cumpănite, în viitoarea lor întrupare vie, împlinita prin 
muncă, în imagini cărora gîndul le dă volum și culoare și pe care le vede, m zarea 
timpului, îmbogățind coloanele de 1 Mai ale cincinalului.» Cu ce simboluri noi vom defi
la în coloanele viitorilor Armindeni? Cu cît vo trebui sâ supradimensionam simbolurile 
pe care le purtăm la demonstrația de azi ? Și noi înșine, cei din coloana de-acum, cu 
cit vom fi mai multi? Si cu hainele de sărbătoare ale căror noi profesii ne vom înveș- 
mînta 2 . Sînt întrebări pe cît de legitime, pe atît de pasionante, pentru ca „cifrul 
sigur al detectării răspunsurilor se află în parametrii de referința înțelept prefi-

AMAMAMAAMA*

PE MAREA

CLAVIATURĂ

A CALCULATOARELOR

Industria constructoare de 
mașini. P rod ucă torul -aem i u rg
ol „tuturor văzutelor și nevăzu- 
telor" industriei noastre : de la 
strung la marele pescador, de 
ta locomotivă la combină, și de 
la agregatul hidroenergetic la 
transportul de subteran, sau to- 
reza căutînd hidrocarburii... In 
documentul de partid, domi
nanta acestui domeniu poarta 
numele Modernizării, iar sim
bolul care se prefigurează pen
tru toate coloanele de 1 Mai in 
care se vor afla slujitorn,aces
tei industrii, este claviatura 
calculatorului electronic. La 
București-Pipera, dar și la Ale
xandria, Urziceni sau Titu 
cetăți ce vor deveni ale electro
nicii în anii acestui cinema 
ne putem imagina coloanele 
de 1 Mai îmbogățite cu pa
nouri, machete și care alegori
ce al căror aspect insolit — 
ca de film de anticipație — va 
justifica, poate, un astfel de 
comentariu al radioreporten- 
lor : ..Trece acum prin fața tri
bunei coloana electromștilor. O 
coloană vie, tinerească, repre- 
zentînd ea însăși un . simbol : 
ol modernității industriei roma
nești. al României socialiste 
cîntîndu-si definitoriu partitu
ra industrială pe marea clavia
tură a calculatoarelor electro
nice..."

Sîntem la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Interlocutorii 
nostru, ANTON. ZLATAN, secretarul 
organizației U.T.C. de aici, specialist 
în cifre — este economist principal — 
se simte bine în tdvărășia lor. Rememo
răm cîteva. In 1970, construcția de 
mașini a atins un nivel al producției 
de p»ste două ori mai mare decît in 
1965 și de peste 25 de ori mai mare 
față de cel din 1950. „Ceea ce în
seamnă, ne spune interlocutorul nostra, 
acoperirea a 70 la suta din nevoile de 
înzestrare tehnică a economiei .

__ Cum afi sintetizat activitatea 
constructorilor de mașini în anii ur
mători ?

— Să ne amintim că sîntem în „cin
cinalul construcțiilor de mașini". Deci
mai mult ca oricînd lucrătorii din a- 
ceastă ramură industrială au de rezol
vat probleme de importanță vitală pen
tru asigurarea necesarului de mașini 
utilaje, instalații. Ceea ce va trebui 
deci să urmărim în primul rînd pe pa
nourile de 1 Mai consemnînd bilanțurile 
constructorilor de mașini în anii acestui 
cincinal, va fi ritmul de dezvoltare fără 
precedent al producției, ritm care ur
mează să cunoască o nouă dublare. O 
dublare care, departe de a fi o simplă 
creștere cantitativă, conține în sine o 
nouă concepție structurală, asupra pro
ducției ramurii pe ansamblu.

Readucem discuția la unul din punc
tele inițiale. Ne-am obișnuit să deslu
șim, la fiecare nou 1 Mai, in mijlocul 
coloanelor de muncitori ai uzinelor 
constructoare de mașini, imaginea pro
duselor proaspăt ieșite de pe banda de 
montai, machete, grafice, panouri vor
bind despre intrarea în fabricație a noi 
mașini, utilaje sau instalații.

— în momentul de față, colectivul 
Uzinelor „23 August” este preocupat 
să apropie momentul cînd vor putea 
raporta asimilarea liniilor de ciment de 
3 000 tone/zi. Constructorii de cazane 
de la „Vulcan" ne vor prezenta în 
acești ani cel mai prestigios produs al 
lor de pînă acum, cazanul de 1 000 tone 
abur/oră. Vom face cunoștință, la una 
din zilele de bilanț viitoare, cu turbo- 
agregatul cu putere unitară de 300 MW. 
La Brașov vor defila prin fața tribu
nelor acestui cincinal autocamioanele de 
7 și 10 tone, iar la Brăila excavatorul 
pe șenile cu cupă de 1,25 m.c. Panouri 
purtate cu mîndrie de muncitorii din 
diferite centrale industriale vor înfățișa 
date din biografia locomotivelor Diesel 
electrice de 4 000 c.p., performanțele 
calculatoarelor electronice românești, a 
echipamentelor electroenergetice și com
ponentelor electronice de uz profesio
nal, prevăzute a fi asimilate în produc
ție în perioada 1971—1975.

Vorbindu-ne despre efortul deosebit, 
despre marea răspundere pe care o in
cumbă îndeplinirea exemplară a aces
tor sarcini de excepțională însemnătate 
pentru amplificarea și modernizarea e- 
economiei, interlocutorul nostru adaugă:

— Materializarea sarcinilor amintite, 
își găsesc, de bună seamă, o bază ma
terială solidă în capacitățile de produc
ție existente. Este potrivit să amintim 
într-un asemenea moment de explorare 
a viitorului cert, că datele festive ale 
cincinalului ne vor prilejui întâlnirea în 
coloane cu oameni ai muncii de la 
cele peste 250 de noi obiective ce vor 
fi racordate la circuitul economic al 
țării în anii cincinalului, o bună parte 
dintre ele — noi întreprinderi.

garați în documentele de partid... De pilda, ca urmare a faptului că sumele alocate 
investițiilor în acest cincinal reprezintă egalul sumei investite in 10 ani anteriori, în 
viitoarele coloane de-ntîi Mai vor defila nu mai puțin de 1 100 000 de salariațil... Un sin
gur fapt, o singură cifră, deschizînd un unghi cuprinzător asupra chipului de miine al ță
rii. îmbogățit în prospețime și frumusețe prin cîteva sule de noi întreprinderi industriale, 
prin zeci și sute de localități ridicate la demnitatea industriei, prin milioane de destine 
riropulsate pe traiectoria civilizației și bunăstării... Unealta reporterului desenează albia 
argă a viitoarelor coloane de 1 Mai, pro pune dimensiunile, formele și colorile panou

rilor... Dar pentru procentele și parametrii cuprinși în aceste chenare se cere, cu precă
dere, participarea unor oameni ai cifrelor, ai referințelor exacte...

Este ceea ce oferim cititorilor în această pagină în care 
pe traseele următorilor cinci Armindeni, principalele coloane

le propunem sâ însorească 
ale industriei românești.
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• în coloanele de 

armindeni ai cinci— 

naiului — 1100 000 

de noi salariațe

• CONSTRUCȚIA DE 

MAȘINI in registrul 

superior al 

modernizării

• Triunghiul vetrelor 

clasice de oțel 

românesc — supus 

unor ample prefaceri

• Numelor de tradiție 

în istoria tînără a 

chimiei românești, 

alte 300 de locuri 

unde vom identifica 

în coloanele del Mai 

siluetele familiare 

ale retortelor

chimice

al fiecărei ramuri în parte și îndeosebi 
al celor ce vizează intensificarea utili
zării industriale a gazului metan, a pro
duselor petroliere, a altor surse de 
materii prime indigene.

— Ca să punem nvri bine în eviden
ță acest lucru, v-aș propune să ape
lăm la cîteva date comparative. Pro
ducția de îngrășăminte chimice va creș
te, în 1975, de 3 ori față de 1970, dez- 
voltîndu-se în special categoria de în
grășăminte ou un conținut ridicat în 
substanță activă. Va fi de peste 2 ori 
mai mare producția de fire și fibre 
chimice, va crește de circa 2,5 ori cea 
de mase plastice și rășini sintetice.

ENERGETICA — 

PERPETUA 

TRANSHUMANTĂ 

A „MEȘTERILOR 

MARI"

INFINITUL
Foto : BARTHA ARPAD

Fotografie primită in cadrul concursului ziarului nostru

SIDERURGIA — 

GEOMETRIE 

VARIABILĂ

Oțelul. Nu o data, coloanele 
demonstranților de 1 Mai au 
fost asemănate șuvoiului in
candescent țîșnit din cuptoa
rele siderurgiei. Nu o data a- 
ceste torente de nobil metal 
au servit drept metaforă pen
tru impetuosul mers al _ indus
trializării țării. O industrie con
sacrată mai mult ca oricare 
alta poeziei. însuși triunghiul 
„clasic" Reșița — Hunedoara—■ 
Galați și-a înscris nu o dată 
desenul pe simbolurile purtate 
în coloanele de Armindeni ale 
oțelarilor... în cincinalul trecut, 
aceste coloane au etalat cu 
precădere însemnele perfor
manțelor cantitative. Dar în 
noul cincinal ?... în noul cin
cinal pe panouri vor apărea 
literele lapidare, trainice ale 
CALITĂȚII. Iar triunghiul celor 
trei vetre clasice se va con
verti în modern patrulater. 
Pentru câ, în noul cincinal, ve
chea cetate de scaun a Tîrgo- 
viștei va deveni -una dintre re
ședințele oțelului românesc. 
Lîngâ străvechile ziduri ale lui 
VI a d se va desena uriașa cre
neluri a cuptoarelor de oțel,

— Cine se referă la metalurgia ro
mânească este obișnuit să lege auto
mat între ele punctele de greutate ale 
siderurgiei — Galați, Reșița, Hunedoa

— ÎN ANII SOCIALISMtJLUr„PATRIA

ra. Ceea ce va opera actualul cincinal 
va fi tocmai conturarea unui profil 
mult mai desfășurat al industriei noas
tre metalurgice.

Cuvintele Marianei Gheorghiu, secre
tara organizației U.T.C. de la Ministe
rul Industriei Metalurgice pornesc de 
la o realitate de necontestat. Cînd spu
nem siderurgie, înțelegem Reșița, cu 
gurile sale de foc privind cerul de a- 
proape două secole, ne gîndim la Hu
nedoara, dezvoltată și modernizată de 
la un an la altul, ne oprim statornic lo 
Galați, acolo unde, pe platoul Mălinei 
și Cătușii, s-a ridicat sub ochii noștri 
uriașul combinat siderurgic. Cuvintele 
sale ajung însă la o altă realitate —• 
a viitorului — desprinsă din Documen
tele Congresului al X-lea al partidului 
unde sînt stabilite în perspectivă obiec
tive de seamă.

— Pînă în anul 1975 vor fi integra
te în circuitul productiv al industriei 
metalurgice noi secții, noi agregate si
derurgice de mare capacitate. Unele 
dintre ele vor fi amplasate chiar în 
raza actualelor combinate. La Galați, 
de pilda, vor intra în producție o cocse- 
rie de mare capacitate, două furnale 
de 1700 mc., un nou grup de con- 
vertizoar.e cu oxigen. în timp ce la Hu
nedoara vor începe să funcționeze un 
furnal de 1000 mc., un nou laminor 
de sîrmă, o bandă de aglomerare a mi
nereurilor. Dar...

Acest „dar“ explicitează în fond sen
surile frazelor de început. „Dar, totoda
tă, va apărea noua uzină de oțeluri a- 
liate din Tîrgoviște. De reținut, că, dacă 
producția de oțel în ansamblu va creș
te într-un ritm mediu anual de circa 
8 la sută, producția de oțel aliat se 
va dezvolta într-un ritm de peste 22 
la sută. Să revenim însă. La Iași. — 
o nouă instalație de țevi sudate lon
gitudinal. La Slatina o cantitate supe
rioară de produse cărbunoase. O curbă 
ascendentă pentru producția de lami
nate finite".

SLOBOZIA Șl CARELE

ALEGORICE

ALE CHIMIEI

Chimia. Turnu Măgurele, Să- 
vinești, lași, Pitești, Craiova, 
Ploiești... Și lista ar putea con
tinua, punctînd pe harta pa
triei afîfea și-atîtea locuri 
unde. în ultimii oni, „zeița in
dustriilor moderne", Chimia și-a 
instalat statornic taberele de 
argint... în. coloanele noastre 
de .întîi mai, Chimia — cea 
mai tînâră industrie româneas
că — a devenit un de
monstrant statornic șî pitoresc. 
Carele, alegorice cu fire de 
borangic tors din răsuflarea 
adîncuri-lor, cu mozaicuri din 
grăunțe multicolore, cu sacii 
pulberei belșugului, cu obiec
tele strâlucito' re confecționate 
din mase plastice, au devenit 
prezențe familiare pe multe 
trasee de Armindeni ale țării... 
Dar în anii următori ? Din 
multitudinea de realități ale 
viitorului acestui domeniu, des
prindem o denumire geografi
că — Slobozia —, căreia îi a- 
lâturăm, deocamdată numai pe 
hartă, ecusonul chimiei... Așa
dar, Bărăganul pulberilor seci, 
purtate de vînturi potrivnice, se 
convertește, în acest cincinal, 
în ' cîmpie ce va fi viscolită 
mănos de ninsoarea chimică...

A încerca să descifrezi noutățile pe 
care ni le rezervă chimia în cincinal 
este destul de dificil. Pentru că ritmul

de dezvoltare al ramurii industriei chi
mice se situează, ca de obicei, la un 
nivel superior celui prezent pe ansam
blul industriei. Grefate pe acest fond, 
cele spuse de tânăra Axinia Feodot, se
cretara organizației U.T.C. din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice au 
doar funcția de a detașa, din întregul 
greu de cuprins, cîteva secvențe carac
teristice.

— Am început un cincinal în. care 
coloanele, retortele, construcțiile argin
tii ale chimiei, care au inspirat atîtea 
metafore, vor apărea cu o și mai ge
neroasă strălucire pe harta județelor pa
triei. Orice referire la industria chimi
că pornește de la rolul ei însemnat în 
dezvoltarea economiei, în valorificarea 
materiilor prime existente în țară. Vom 
avea în acest cincinal 300 de capaci
tăți de producție noi. Aceasta înseam
nă o ascensiune pe verticală a poten
țialului economic al țării.

Așadar, alte 300 de obiective, ce vor 
apare ca urmare a materializării unui 
amplu program de investiții.

— în toate aceste așezări chimia va 
aduce cu sine, în anii cincinalului rit
mul trepidant, înnoitor al industriei. 
Vom urmări așadar, de 1 Mai, lingă 
umărul celor ce au pus piatra de în
ceput a chimiei pe Valea Bistriției sau 
pe Valea Trotușului, grupuri de tineri 
deprinși de curînd să urmărească acele 
pe cadranul panourilor de Instalații. De 
pe Argeș și de pe Olt, locuri recent 
intrate în constelația chimiei; vor pomi, 
o dată cu veștile despre îndeplinirea 
parametrilor proiectați la „vechile” in
stalații, știri cu privire la intrarea în 
funcțiune a celor noi. La Slobozia vom 
vedea în curînd cum se aprinde flacă
ra atît de familiară marilor platforme.

Creșterea producției. Termen revenit 
cu insistență în tândurile de față. Pen
tru că el definește sectorul de existen
ță nu numai al chimiei în general ci

Energetica. La defilarea de 
azi. grosul demonstranților ce 
reprezintă Porțile de Fier este, 
încă, alcătuit din. constructori. 
La anul, de 1 Mai, majoritatea 
manifestanților reprezențînd 
marea, hidrocentrala, vor fi e- 
nergeticienii... Dar constructor 
rii ? Unde vor defila, în. anii 
următori, constructorii gîgontu- 
lui de la Gura-Vâii ?... îi vom 
întîlni de pildă pe Someș și 
Sebeș, sau poate pe Argeș. La 
fel cum cei de la Lotru se vor 
strămuta pe Olt. la fel cum 
cei de la Mintia se vor lâsa 
spre Si-ret, iar cei de la Rogo- 
jelu spre Rîul Mare... O tulbu
rătoare transhumantă a „meș
terilor mari, calfe ș» zidari" de 
cetăți ole luminii va îmbogăți 
în evenimente adînc semnifi- 
cante răstimpul pcestui cinci
nal. Cum se va transcrie aceas
ta în coloanele viitoarelor defi
lări de Armindeni ?

— Ce va surprinde nou în biografia 
©nergeticicuilor zilele de 1 Mai ale cin
cinalului ? se întreabă, repetindu-ne 
întrebarea, Andrei Licher, secretarul 
organizației U.T.C. din cadrul Minis
terului Energiei Electrice. Obișnuiți 
să-și măsoare vîrsta între prima exca- 
vare Și momentul predării butoanelor 
de comandă în mîna celor de la „ex
ploatare”, constructorii ajung de pu
ține ori să treacă prin fața aceleeași 
tribune. O primăvară, doua, trei... Și 
pe urmă, în alta parte.

în cincinalul precedent, ne amin
tește Andrei Licher, produoția de e- 
nergie electrică a crescut de la 17,2 la 
35 miliarde kwh. O dublare în mai pu
țin de 5 ani, care situează România 
printre țările cu cel mai ridicat ritm 
de creștere energetic. în aceeași pe
rioadă producția de căldură prin ter- 
moficare a ajuns la 44 milioane G ca
lorii. Este punctul de pornire pentru cei 
59 miliarde kwh. și 57 de milioane G 
calorii cît vom realiza la sfîrșitul anului 
1975.

In fața cifrelor gtndul aleargă din 
nou pe urmele oamenilor. Din filele 
carnetului de reporter desprindem fi
guri descoperite în adincuri de mină 
săpind cavitatea pentru adăpostul cen
tralei. Sau suspendați la zeci de metri 
înălțime cofrind pintenul barajului. 
Sau pur și simplu așteptând înfrigurați 
ca vîntul sa-^i reducă din intensitate 
pentru a putea să-și reia lucrul din nou 
acolo sus, la umărul ecluzei... Unde-i 
vom întUni din nou pe acești oameni, 
savurînd reținuți bucuria unui nou pas 
spre momentul cînd agregatul va fi 
pus „în paralel" ?

— în acest cincinal urmează să fie 
montată o putere nouă de ciroa 6 000 
MW. în unitățile de producție, conti
nuă interlocutorul nostru. Căutîndu-i 
pe energeticienii însărcinați cu produ
cerea, transportul și distribuția energiei 
electrice pe traseele lăsate în urmă de 
constructori, îi veți descoperi pe aceș
tia din urmă în numeroase puncte fier
binți pe harta energetică a țării. La 
Rogojedu, începînd din acest an vom 
găsi constructorii în febra tradițională 
intrării în funcțiune a primului grup al 

‘marii centrale termoelectrice cu tur
bine de condensați® instalată la gura 
minei a cărei putere finală va fi de 
1720 MW. La Brăila vom recunoaște 
cu siguranță în coloanele de 1 Mai pe 
cei ce înalță centrala termoelectrică cu 
un profil final de 1 600 MW., a cărei 
primă etapă se va încheia în actualul 
cincinal. Ca și la Govora, unde au fost 
atacate lucrările la centrala de termo- 
ficare cu grupuri de fabricație româ
nească, la Brazi unde se pregltește lo
cul altor grupuri de termoficare.

Împrumutând ceva din romantismul 
locurilor în care constructorii centrale
lor își împlinesc destinul, cuvintele in
terlocutorului nostru au evitat parcă 
intenționat să întârzie asupra acelor e- 
lemente ce ies, prin obișnuitul lor, din
acest cadru. Nu uităm însă că în ac
tualul cincinal va fi încheiată electrifi
carea rurală. Moment de importanță 
deosebită în extinderea utilizării ener
giei electrice în scopuri casnice, în a- 
gricultură. Să amintim că cincinalul va 
evidenția rezultatele concrete ale preo
cupărilor în sectorul de proiectare și 
execuție unde atenția este concentrată 
spre găsirea acelor soluții capabile să 
asigure ieftinirea lucrărilor de investi
ții, reducerea. consumului de metal și 
de lemn, obținerea unor indicatori de 
eficiență sporită, mărirea gradului de 
siguranță în exploatare. Va continua 
realizarea sistemudui energetic de înal
tă tensiune prin construirea de noi li
nii de transport și stații de transfor
mare de 220 kV. și 400 kV. permițînd 
accesul de putere din zonele exceden
tare în cele deficitare.

Și cu aceasta am formulat la între
barea adresată un răspuns mai cuprin
zător, răspuns ce-l vom putea confrun
ta de fiecare dată cu criteriile atît de 
exigente ale acestui cincinal. Atît pe 
traseele zilelor festive cît și pe acelea, 
de fiecare zi, ale muncii.

NEAGU UDROIU

• 1934 — «Sute și mii 
de șabloane și inscripții 
cu lozincile U.T.C.-ului 
au acoperit pereții și gar
durile Bucureștiuiui.» 
(Tînărul leninist, nr. 5 
din mai 1934).

• 1935 — «Trăiască, așa
dar, frontul unic de luptă! 
Ca în zilele mărețe ale 
luptelor din februarie 
1933, cînd clasa munci
toare a fost una ! Ca acum 
în greva eroică de la Bu- 
huși, unde clasa munci
toare e una !». (Dintr-un 
Manifest al C.C. al 
P.C.R..

• 1936 — «Ziua de 1 
Mai, care este cea mai 
dinamică sărbătoare din 
lume, trebuie să aibă 
drept lozincă în etapa 
istorică actuală realizarea 
Frontului unic de luptă 
al întregii clase munci
toare»... (Alexandru Sa- 
hia).

• 1937 — «în ziua de 1 
Mai se interzice orice de
monstrație de stradă și 
orice întrunire publică, 
chiar și în localuri închi
se, în centrele muncito
rești din județ. Se inter
zice în aceste centre vîn- 
zarea pe stradă și în loca
luri, precum și purtarea 
cocardelor, garoafelor ro
șii și a împodobirii bici
cletelor și a diferitelor o- 
biecte cu flori roșii. Se 
interzice ’ purtarea de in
scripții, pancarte etc.». 
(Dintr-un Ordin al pre
fecturii județului Caraș- 
Severin).

• 1938 — «Autoritățile 
au permis însă sindicate
lor muncitorești legale a- 
filiate la C.G.M. organi
zarea unor întruniri de 
sală, „cu condiția ca pro
gramul serbării și cuvîn- 
tările ocazionale să fie 
în prealabil prezentate 
prefecturilor de iudețe 
care trebuie să-și dea a- 
probarea personală".» 
(Din cartea „1 Mai în 
România").

• 1939 — «București ! 
Cine ar putea să uite 
ziua de 1 Mai 1939 ? Con
gresul pe țară al breslelor 
înființate de guvernul 
fascist a fost transformat 
într-o viguroasă demon
strație a poporului mun
citor pentru amnistierea 
deținuților politici, pen
tru pace și prietenie cu 
Uniunea Sovietică.». (Zia
rul Scînteia 1 Mai 1949).

• 1940 — «La Te-De- 
umul oficiat în toate bi
sericile (din Sighet — n.n. 
nu s-a prezentat nici un 
muncitor.» (Arhiva C.C. 
al P.C.R., fond 5, dosar 
1154, fila 132).

• 1941 — «Ofițerii care 
de acum înainte se vor 
manifesta sub orice for
mă în contra camarazilor 
din armata germană vor 
fi considerați ca făcînd 
politică și vor fi îndepăr
tați.» (Dintr-un Ordin al 
Ministerului Apărării Na
ționale, dat în ajunul zi
lei de 1 Mai 1941).

• 1942 — «In tepnița 
de la Caransebeș zbirii 
exploatatori țineau în
chiși, în 1942, 400 de co
muniști... 1 Mai se va 
serba și în temnița noa
stră, a hotărît conduce
rea din temniță a parti
dului». (Pius Covaci, 
Scînteia tineretului 1 Mai 
1950).

• 1943 - «în 1943, pa
ralel cu acțiunea Parti
dului Comunist, își Începe 
activitatea tînăra organi
zație a Uniunii Patrioți- 
lor care la 1 Mai raspîn- 
deșfe mii de manifeste 
indemnînd poporul ro
mân să scuture jugul greu 
al cotropirii nemțești». 
(Scînteia — 1 Mai 1945).

• 1944 — «Pace Ime
diată. Răsturnarea guver
nului Antonescu, for
marea unui guvern na
țional. din reprezentanții 
tuturor forțelor antihitle
riste. Izgonirea armate
lor hîtleriste din țară, sa
botarea și distrugerea 
mașinei de război germa
ne !... Pentru o Românie 
liberă, democratică și in
dependență ! Trăiască 1 
Mai, ziua de înfrățire în 
semnul păcii și de unire 
a clasei muncitoare !». 
(Din Manifestul lansat cu 
prilejul zilei de 1 Mai 
1944 de către Frontul U- 
nic Muncitoresc).

• 1945 — «1 Mai liber 
în țară liberă... In case 
nu mai rămăsese nimeni, 
și poporul, ocupînd stra
da, se îndrepta spre Piața 
Victoriei, locul central al 
manifestației... De depar
te se ivește ceva magni
fic... E o primă metaforă, 
un imens ciocan daltă în
roșit într-un foc imagi
nar. El zdrobește lanțul 
cu care am fost încătușați 
pînă la 23 August». (Mi
hai Popescu, publicist).
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0 1946 - «Minerii din 
Anina, Banat, au sirîns 
20 de vagoane cu lemne 
și cinci vagoane cu căr
buni pe care le-au trimis 
guvernului Dr. Petru 
Groza, ca semn al luptei 
pe care muncitorimea 
este hotărîtă s-o ducă 
pentru democrație și pro
gres». (Scinteia — 2 mai 
1946).

• 1947 — «Trăiască
primul Parlament demo
crat din Româniaî...» (Din 
lozincile lansate cu pri
lejul zilei de 1 Mai 1947 
âe către C.C. al P.C.R.).

O 1948 — «Pe șantierul 
Salva—Vișeu, ca și pe ce
lelalte șantiere naționale 
pe care guvernul și Parii- 
dul Muncitoresc Român 
le-au dat tineretului dor- 
nic de muncă și progres, 
ca o doyadă a încrederii 
pe care o are în forțele 
și capacitatea lui, are loc 
și transformarea morală 
și culturală a tineretului 
nostru». (Constantin Chi- 
riță, — Scinteia tineretu
lui, 1 Mai 1948).

« 1949 — «Medalia
Muncii se va conferi tu- 
furor acelora care se evi- 
dențîizâ în cimpul mun- 
cii..., prin lupta impo- 
triva birocratismului și 
buna organizare a muncii 
in instituții și întreprin
deri. precum și celor e- 
vidențiați pe tărîmul ac
tivității științifice, cultu
rale și artistice». (Din- 
tr-un Decret al Prezidiu
lui Marii Adunări Națio
nale) .

© 1950 — «La Brașov, 
în fruntea coloanelor de 
muncitori au pășit cu 
mindrie metalurgiștii, de
ținătorii Drapelului Roșu 
al întrecerii socialiste pe 
țară». (Ziarul Scinteia).

o 1951 — «Constructorii 
Casei „ScînieiiK s-au an
gajat, în cinstea zilei de 
1 Mai și a aniversării 
partidului, să termine 
montarea rotativei». (Scin
teia — 3 mai 1951).

• 1953 — «Reforma bă
nească și reducerea de 
preturi înfăptuită de gu
vern și partid, asigurarea 
unei alimentări mai a- 
bundente cu produse ali
mentare și industriale, 
precum și sporirea sala
riului real al muncitori- 
lor și funcționarilor cu 
17,5 la sută, comparativ 
cu perioada corespunză
toare a anului trecut, au 
avut ca urmare creșterea 
nivelului de trai al oa
menilor muncii». (Din 
Comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică).

O 1953 «Stârnind admi
rația celor din tribună 
trece unul din autoca
mioanele grele fabricate 
pentru prima oară la noi 
în (ară în Uzinele „23 
August".» (Scinteia 3 mai 
1953).

• 1954 «Constructorii,
termocentralei de la Sin- 
giorgiu de Pădure, în cin
stea zilei de 1 Mai. au 
dat în folosință primul 
grup electrogen.» (Scin
teia 30 aprilie 1954).

9 1955 — «în Piața A- 
viatorilor iși fac apariția 
muncitori ai industriei 
grele. Sînt muncitorii u- 
riașelor uzine „23 Au
gust'. Industria grea, te
melia temeliilor industri
ei naționale, stă în pri
mele rinduri ale luptei 
pentru înflorirea și creș- 

• terea patriei».
tineretului — 3

(Scinteia 
mai 1955).

© 1956 «Noul 
la Hunedoara, 
mc, a fost aproape con
struit. Bădină Ion, care-i 
sudor, a coborît de pe 
estacada metalică. Mon- 
torul Roșeală Gheorghe 
a încheiat ultima con
ductă.» (Scinteia tinere
tului — 29 aprilie 1956).

furnal de
de 700

O 1957 «Raionul Ma
cin. al șaselea raion din 
regiunea Galați și al un
sprezecelea din țară a 
terminat, in cinstea zilei 
de 1 Mai, cooperativiza
rea agriculturii.» (Albina 
— 30 aprilie 1957).

• 1958 «în cinstea zi
lei de 1 
„Nicolae
Galați s-a 
două zile înainte de ter
men construcția lamino
rului nr. 2., Totodată a 
început rodajul la cald 
al agregatelor. Procesul 
tehnologic la noul lami
nor
(Scinteia — 
1958).

e 1959 «în 
nii, deci, azi,

Mai la uzinele
Cristea“ din 

terminat cu

este automatizat.»
30 aprilie

cîteva dece- 
semnificația 

simbolică a zilei de 1 Mai 
grupează, de ia un capăt 
la altul al planetei, toate 
speranțele, toate năzuin
țele omenirii muncitoa
re». (Mihai Ralea — Scin
teia — 1 Mai 1959).

VEGHE PESTE TIMP
Vă întindem masa de praznic vouă, eroi. 
Și tăcuți, vă vom ști acolo, așezați, printre noi.

Acolo unde sîngele s-a-ntors în pămînt 
Au răsărit maci roții, veghetori ai somnului sfînt.

în zborul înalt, mărețe simboluri ați scris 
Chiar de-ai căzut, erou mitologic, sub arcul proscris.

Vise albastre, senine, vor crețte prin nopți 
Cu sînge din Soare, desehizînd uriațde porți.

Porți «pr. lumină, avînf, supr.mă-nălțara

Soarele năpîrlea în abisuri de jale 
sub lăncile nopților împietrite 
și zîna cea bună plecase 
blestemînd pămîntul 
să poarte durerea în Hori ofilite

Dunorea-ndoliată
își primea pruncii ;
o, pruncii aceia eu privirile tulburi 
de sînge, de ură și moarte.

Timpu-ți oprise galopul 
lipit de potcoavele tăcerilor grele
și deodată : soarele, luna și stelele, 
Jiul, Carpații, Oltul și florile 
păduri și izvoare,

A fast numai o zi, 
numai o zi 

dar un vînt sufla peste lume 
încă de-atunci
și Tudor a trebuit sa dispară, 
pentru o vreme însă 
pentru că oamenii l-au 
l-au numit Tudor, 
Doja, Horia, Băicescu;
l-au mai numit 1907, 
uragan, vis de granit, 
și partid și partid.

numit Tudor,

Zborul rămas-a-n veșnică, vie-nălțare
Punți »pr, lumini, veșnicul mit despre Soare — răsare

DAN C. MARINESCU
Liceul din Vulcan — Hunedoara

Desen de MARCEL VOINEA 
Liceul Băilețti — Dolj

TUDOR VOINEA
Liceul nr. 1 Tg. Jiu

IN
ZIDIM

Zidim mereu — 
cu cite o unghie așezăm 

cărămida
la temelie, mereu. 
Pe cozi de linguri albe 
ne-au scurs strămoșii-n 

sînge meșteșugul. 
Cu ochii spre stele, mereu, 
calfe, meșteri mari, zidim 

forme 
după imaginația cerului, 
locașe-n ochi de apă stors 
din truda noastrâ-n stropii 

de sudoare.

Pentru azi, pentru mîine, 
pentru oricînd, zidim : 
cunoaștem doar setea 

ziditului, 
Și-atit vrem să atingem 

pămîntul stelelor 
încît semănăm cărămizile 

în palme și zidul 
șf zidul crește din trupul 

nostru.
MARIAN LANGA 
Liceul Balș — Olt

ZBOR ÎNALT
Poezia
Există undeva
Deasupra noastră 
în cele mai frumoase cuvinti 
Așa cum
Destinul galben al copacilor 
Plutește deasupra frunzelor 
în cerul
Celui mai înalt pămînt

ANCA BEJAN
Liceul „N. Btilcesou*

Brăila

MOTIV NATIONAL
In pînza vremii, drumuri s-au țesut, 
Tremurătoare linii de cărbune. 
Sînt urme ale unui semn, pierdut 
Din cartea vie-a legilor străbune.

In lutul galben, flori s-au încrustat 
Săpate-adinc de-o mină măiestrită 
Ce-o parte din fiorul ei a dat 
Oalei, în fum ?i flăcări zămislită.

în vălul nopții, stele strălucesc, 
Mărgele-ncnise-n sticlă aurie 
Și-n fiece fereastră împletesc 
Din raze-o adevărată simfonie.

în fumul care iese din furnal, 
în foc, în apă, în pămînt și-n stele 
Se naște-vast-motivul național, 
Simbol nemuritor al țării mele.

IRINA LUCACI 
Liceul „I. Creanga‘-București

mi

Primăvara

*

t

Desen 
Liceul „M.

de LUMINIȚA IC,HIM 
Eminescu" - București

INSCRIPȚIE
PE COLUMNĂ

De-ar fi spre soare să-ți ridic columnă 
Partidule, de ziua ta aleasă, —
Aș căuta în munți un brad înalt 
Și l-aș ciopli ea pe un stîlp de caso...

Cu păsările cerului și dorul 
Și ape limpezi și ciorchinii plini, 
Rîuri de grîu în care-not cu vara . 
Și timpu-mi sapă-n umeri rădăcini...

Și stelele, și fluierul de fag 
Care le-ngînă mersul și răsună. 
Și secera înmugurind in lan
Și sînii fetei care dor de lună...

Și hora ceasurilor, sărbătoare. — 
Cu-adînci inele-n paltini să rămînâ. 
Și doina voinicească, cu călcîiul, 
Flăcăilor, înfipt ca-ntr-o fîntînă...

Și m-aș zidi cu neamul meu întreg 
De voievozi, păduri nemuritoare, 
Și dintr-un stîlp de casă ti-aș ciopli 
Colona ta de slavă și-ncninare.

X

FAUL BALAHUR
Liceul „C. Negruzzi" — lăți

Un examen 
in amfiteatrul 

munților
(Urmare din pag. 1)

lor peste 1 400 de proaspeți pur
tători ai bluzelor albastre.

Un exemplar examen de con
știință — înseamnă, aici, hotă- 
rîrea unei exemplare arcuiri în 
efort, astfel încît în viitoarele 
magistrale de lumină ale pa
triei să pulseze cît mai puter
nic, cit mai limpede și ecoul 
tinerelor inimi someșene.

...Mă aflu de cîteva zile prin
tre noii stăpîni ai acestor munți, 
în masivul Gilău al Apuseni
lor ; la Tarnița, alături de cei 
150 de ortaci ai inginerului Va- 
sile Rodina, care vor înălța 
barajul primei hidrocentrale ; 
la Mărișelu, locul celei de a 
doua centrale, aceasta subte
rană ; alături de brigada mine
rului Alexandru Rablău, care 
a perforat deja o jumătate de 
kilometru din galeria de fugă 
a apelor ; mai sus, la Fîntî- 
nele, unde inginerul Dorin Că- 
budeanu trasează conturul unei 
mări întinse de-a lungul a 40 
de kilometri.

Dar să facem un popas. La 
Mărișelu, la punctul cel mai 
important din întregul complex 
hidroenergetic. Să urmărim, cu 
ajutorul explicațiilor tovarășu
lui inginer Radu Scutelnicu, 
șeful șantierului, subtilul tra
seu al celor 14 kilometri de 
galerii dispuse după un rebus 
anume, într-o diferență de cotă 
de 550 m, menită să conver
tească ana în lumină. Iată-le, 
arătate așa cum pornesc ele de 
la lac spre centrală ; Galeria 
de aducțiune principală pină la 
castelul de echilibru, cu dato
ria de a ușura întrucîtva du
rerea zborului ; apoi trecerea 
apei prin Casa vanelor, — o 
imagine domesticită a ceea ce 
îndeobște ne reprezentăm prin 
Scyla și Caribda ; apoi Galeria 
forțată, dirijind căderea bruscă 
a apelor în paletele turbinelor 
— montate în centrală aproape 
la 100 de metri sub pămînt ; în 
sfîrșit, iată galeria de fugă, 
lungă de peste 3 kilometri, con- 
ducind puhoiul eliberat de e- 
nergie pînă la suprafață, un- 

. deva spre coada lacului Tar- 
nița, pentru a-1 decanta din 
nou în turbinele celei de-a 
doua centrale...

Pe întregul traseu crește și un 
peisaj uman, decorul natural, 
ca și cel implantat de mîna o- 
mului alcătuind de fapt o

școală. O școală în amfitea
trele căreia iși trec supremul 
examen 1 200 de constructori, 
îl trece tînărul Constantin An- 
tonovici, de pildă, deocamdată 
unicul electrician de utilaje al 
șantierului 2. Și cînd scriu 
subliniat unicul, mă gîndesc la 
cele peste 50 de escavatoare, 
buldozere, motocompresoare și 
tractoare rutiere, de al căror 
compartiment electric — adică de 
buna lor funcționare — se în
grijește, zi de zi, Antonovici. 
Ce-ar însemna o zi, o singură 
zi fără acesta ? Desigur pier
deri materiale serioase. între
barea însă rămîne o simplă ipo
teză în plan teoretic. Pentru 
că tînărul Constantin Antonovici 
este el însuși mai conștient 
decît oricare altul de rostul lui 
pe acest șantier. — și chiar 
o spune. Orgoliu ? Poate. Răs
pundere ? Cu siguranță !... La un 
alt punct, un alt tînăr face 
zilnic dovada, aceleiași matu
rități. Se numește Ion Andor, 
este mecanic al unei stații de 
compresoare și asigură, în fie
care minut, cei 40 m.c. de aer 
necesari procesului tehnologic 
de la galeria de acces a cen
tralei subterane. îl găsești tot 
timpul aici, lingă „aer“.

Șantierul e la început și dă 
impresia de dezorganizare. Dar 
există în acest aparent haos, o 
disciplină perfectă, izvorîtă din 
conștiința utilității prezenței 
fiecăruia la postul său de lu
cru. Și există, în același timp, 
o înaltă dovadă de competență 
în muncă, o temeinică stăpînire 
a proceselor tehnologice. De 
pildă, șeful șantierului, ingine
rul Scutelnicu — el însuși un 
tînăr între mai tineri — îmi 
relata cum, anul trecut, popo
sind cu ai săi pentru prima 
dată aici, au avut ca sarcină 
de plan — în condițiile orga
nizării de șantier — realizarea 
unor lucrări în valoare de 12 
milioane lei. Demarînd însă 
bine, colectivul pe care-1 con
duce a realizat 54 de milioane. 
Este un avans care se păstrează 
și azi — și care, tradus în u- 
nități de măsură temporale, în
seamnă cîteva luni smulse tim
pului planificat. Tot dînsul în
cerca și o explicație a fenome
nului : „Desigur, în primul rînd 
este vorba de un efort valo
rificat în condițiile pasiunii, ale 
dăruirii. Dar ce faci cu dărui
rea, fără profesionalitate, fără 
experiență ? Cred că succesele 
noastre se datoresc si faptu-

Pe șantierele
i

lui că pe primul din șantierele 
acestui complex am venit, de 
la început, cîte un grup bine 
consolidat, călit pe alte șan
tiere de construcții hidroener
getice. Aici, la Mărișelu am ve
nit circa 700 de constructori, 
din toate profesiile, direct de 
la Poiana Uzului. Și știți cum 
s-a lucrat acolo !... în jurul a- 
cestui nucleu s-au adăugat încă 
pe atîția oameni, mulți de prin 
partea locului, care s-au inte
grat repede și bine în colectivul 
veteranilor".

Am descifrat în cuvintele tî- 
nărului inginer garanția că e- 
xamenul de conștiință ce-1 trec 
tinerii de pe Someș este înso
țit, înnobilat, și de un examen 
al competenței, desfășurat pe 
măsură. Este un proces continuu: 
și poartă numele perfecționării. 
Iar o dovadă a prezenței lui 
este faptul că, încă de pe a- 
cum, pe băncile cursurilor de 
calificare și de ridicare a cali
ficării, de pe acest șantier, iau 
loc seară de seară, de-a lungul 
a cîte 6 și 9 luni de zile, 350 
de cursanți. Și, în încheierea a- 
cestui capitol, un „amănunt" : 
peste 90 la sută dintre cursanți 
sînt tineri.

...Ultimul popas în Mărișelu 
l-am făcut la Școală, la cea 
mai tînără școală înregistrată 
în preocupările Inspectoratului 
școlar județean Cluj : Școala 
generală de 8 ani Mărișelu — 
Roșești ICH. Ea a fost clădită 
în mai puțin de două luni și 
poate concura cu orice școală 
de tip urban. „Deși procesul 
de instrucție decurge după 
regulile bine cunoscute, pen
tru dascălii de aici — îmi 
declara Emilian Firan, direc
torul școlii — se cere un 
efort în plus : acela de a 
apela la o metodă pedagogică 
unificatoare, menită să păstreze 
un echilibru pentru elevii ve- 
niți din diferite colțuri ale ță
rii, din diferite școli. Este un 
prilej de satisfacție să subli
niem aici faptul că toți profe
sorii școlii sînt tineri, unii cu 
state de vechime pe alte șan
tiere și care au urmat drumul 
constructorilor ; alții aflați pen
tru prima dată pe șantier, dar 
hotărîți să treacă, împreună cu 
constructorii, cu viitorii con
structori, aflați azi pe băncile 
școlii, același exemplar exa
men de conștiință. Un examen 
care aici, pe Someș, se eșalo
nează de-a lungul a 5 ani, adică 
pe întregul parcurs al actua
lului cincinal.

Desen de ENACHE PRODEA

La cota numită 
BELȘUG

(Urmare din pag. l-a)

cu ajutorul cărora au realizat 
uriașele incizii în trupul pă- 
mîntului, au montat uriașele 
cuburi de beton în corpul sta
țiilor de pompare sau al bazine
lor de refulare, a conductelor 
de azbociment și de oțel care

servesc la legarea într-un sistem 
de nervuri a cîtorva zeci de mii 
de kilometri. îi căutăm, îi întâl
nim. Doi din trei sînt tineri, iar 
patru din cinci au deprins tainele 
meseriei aici, pe șantierul ce a- 
coperă jumătate din județul 
Constanța. Ion Gașpar e scre- 
perist. Aici a deprins să ma

nevreze manetele mașinii. Cum 
s-ar spune, e copilul șantieru
lui. E un pumn de om, mic 
dar ager. Bilanțul fiecărei zile 
cheltuită de el în șantier în
seamnă cinci sute de metri cubi 
de pămînt escavat și transpor
tat la mai bine de un kilo
metru. E cel mai harnic dintre 
cei 38 de purtători ai uniforme
lor albastre de brigadier din 
șantierul „Bărăganu", deține 
recordul pe întreaga unitate. 
Secretul ? Să-i dăm cuvîntul 
chiar lui Gașpar: „Pentru că 
sînt de-al locului, știu cu cît 
foc așteaptă oamenii apa. 
Vreau să grăbesc clipa aceea 
cînd ploaia va fi o treabă de...

butoane, de aparate". (într-o 
paranteză transcriu comunica
tul lapidar transmis la stație 
de către conducerea șantieru
lui : „In cinstea semicentenaru
lui partidului și a zilei de 
1 Mai, suprafața ce va intra în 
funcțiune este de 120 500 de 
hectare". (Aceasta înseamnă, 
adăugăm noi, două treimi din 
total). Inginerul Victor Codrla, 
comandantul detașamentului 2 
din lotul „Bărăganu", ne pre
zintă pe cei 35 de tineri ortaci 
ai punctului de luoru pe care-1 
conduce, prin cifre și fapte. 
Doar ce-1 auzi : „A. Constantin 
Chirilă, puștiul acela de la sta
ție, e un băiat foarte bun ! Se
rios, harnic, conștient de tot 
ceea ce face. Unde lucrează el 
se cunoaște, totul este realizat 
ireproșabil." Și continuă : 
„Dumitru Ioana ? E pe dingier. 
Nici n-are 24 de ani și mînu- 
iește o mașină în care s-au 
investit milioane. Intr-un timp 
era pe o basculantă. Apoi a 
trecut pe un autoscreper. Acum 
e pe cea mai perfecționată ma
șină cu care se lucrează pe 
șantierul nostru. 120 de metri 
onorează zilnic la betonarea 
magistralului". Și Victor Cowrla 
nu se oprește aici. „Dumitru 
Dăscăleanu, Vasile Istrate,
Petre Mîșu, Nicolae Fripcea, 
toți sînt băieți buni.

Exagerează inginerul Cocîr- 
ia ? Prin puterea lor de a 
sintetiza eforturile, cifrele așe
zate în bilanțul etapei de 
patru luni parcurse din acest an 
redau forța și dăruirea colec
tivului format din asemenea 
oameni: sarcinile de producție 
au fost depășite cu opt pro
cente (un procent însumînd, va
loric, lucrări executate de 
peste o sută de mii de lei). 
Și toate luorările au fost re
cepționate cu calificativul 
„foarte bun". Apoi productivita
tea muncii: indicele de utili
zare a zilei calendaristice a 
fost sporit cu 25 la sută, iar eco
nomiile realizate depășesc cu mult 
o jumătate de milion lei.

Verbul „a munci" este com
petent conjugat aici, în Va
lea Carasu, în mod simultan de 
aproape cinci mii de construe®
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Colocviul național „Partidul Comunist 

Român și mișcarea democratică 

studențească"

AGENDA LA IARBĂ VERDE
Ea Casa universitarilor din 

București au continuat ieri 
lucrările colocviului național stu
dențesc, organizat de U.A.S.R. 
în cadrul manifestărilor oma
giale prilejuite de sărbătorirea 
Semicentenarului partidului. în 
cadrul dezbaterilor, la care au 
participat numeroși studenți din 
toate centrele universitare ale 
țării, au fost dezvoltate proble
me privind aderarea tineretului 
universitar la lupta partidului 
comunist, a forțelor revoluțio
nare și democratice, pentru li
bertate, independență națională 
și progres social, rolul condu
cător al partidului în societatea 
noastră socialistă, corelația din
tre valorile promovate de uni
versitate și dezvoltarea soclal- 
economică a patriei noastre. 
Dînd expresie înaltelor senti
mente pe care studențimea le 
nutrește față de partid, ade
ziunii depline la politica . sa 
științifică, materialist-dialectică, 
prezentând un tablou amplu al 
realităților României contempo
rane, preocupările partidului 
pentru perfecționarea și moder
nizarea școlii superioare, pentru 
dezvoltarea democrației univer
sitare, participanții la colocviu 
au subliniat că afirmarea activă 
a studenților în viața social- 
polltică a țării implică o înaltă 
responsabilitate, atitudine mili
tantă, angajare deplină în efor
tul general al poporului nostru, 
condus de P.C.R., pentru făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

In cadrul colocviului a pre
zentat o amplă expunere tova
rășul Dan Marțian, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Evocând fap
tul că încă din primii ani ai 
luptei sale, partidul a acordat 
o importanță deosebită proble
melor tinerei generații elabo- 
rînd, pe temeiuri științifice, 
problematica mișcării de tine
ret și studențești, vorbitorul a 
relevat că îndrumarea de către 
P.C.R. a organizațiilor tineretu
lui și studenților a determinat 
constituirea acestora intr-o au
tentică forță revoluționară, le-a 
canalizat activitatea în direcția 
înfăptuirii idealurilor socialismu
lui și comunismului.

In Încheierea lucrărilor Co
locviului național „Partidul Co
munist Român și mișcarea de
mocratică studențească*', a luat 
cuvîntul tovarășul Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, care s-a re
ferit pe larg la tradițiile luptei 
revoluționare a studenților co
muniști și democrați, subliniind 
importanța îndrumării acestei 
lupte de către partid, rolul 
P.C.R. în dinamizarea forțelor 
tineretului, în mobilizarea între
gului popor român la ridicarea 
națiunii noastre pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

A. VASILESCU

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, a pri
mit vineri la amiază, pe Philip 
Kunhardt, coordonator-șef al 
revistei „Life“, aflat în țara 
noastră cu prilejul inaugurării 
liniei aeriene transoceanice 
New York — București.

La primire, a participat Ilie 
Voicu, prim-adjunct al minis
trului turismului.

Vineri, la Timișoara a avut 
loc solemnitatea dezvelirii bus
tului lui Leontin Salăj an, mili
tant de seamă al Partidului 
Comunist Român, luptător în
flăcărat pentru cauza socialis
mului și comunismului, pentru 
fericirea poporului român.

Școala muzicală românească a 
înregistrat zilele acestea un 
nou succes. La Concursul mu
zical internațional „Maria Ca
nals", desfășurat la Barcelona 
între 20 și 29 aprilie, partici
pant! români — tineri artiști 
vocali și instrumentiști — au 
fost distinși cu valoroase pre
mii. Astfel, soprana Magdalena 
Cononovici, solistă la Opera 
Română din Cluj, a obținut 
premiul I, iar violonistelor 
Mariana Sîrbu și Angela Ga- 
vrilă, studente ale Conserva
torului de Stat „Ciprîan Porum- 
bescu" din București, le-a fost 
acordat premiul II.
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Al 3-lea meci
U. R. S. S.

România —
Cel de-al treilea meci dintre 

selecționatele României și 
U.R.S.S., contând pentru pre
liminariile campionatului mon
dial de handbal feminin, se 
va disputa în ziua de 9 mai 
la Viena.După cum se știe în primul 
joc echipa U.R.S.S. a cîștigat 
cu 14-11, iar în cel de-al 
doilea victoria a reunit hand
balistelor românce cu scorul 
de 13—10.

• TURNEUL internațional 
masculin de baschet dotat cu 
„Marele premiu al orașului So
fia" s-a încheiat cu victoria e- 
chipei orașului Moscova, urmata 
de selecționatele orașelor Roma, 
Sofia, Havana, București, An
kara, Berlin și Varșovia.

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : București—Berlin 71—64

(30—37) ; Ankara — Varșovia 
106—68 (46—26); Roma—Sofia
88-66 (45—39) ; Moscova—Ha
vana 82—71 (40—36).
• ECHIPA sovietică Burevest-

nik Alma Ata a cucerit pentru a 
doua oară consecutiv „Cupa 
campionilor europeni" la volei 
masculin. în meciul de baraj 
pentru finala competiției, dispu
tat la „Palatul Sporturilor” din 
Bruxelles, în prezența a peste 
2 500 de spectatori, voleibaliștii 
sovietici au învins cu scorul de 
a-2 (16—14, 13—15, 15—13, 9—15,
15—3) formația cehoslovacă Zbro- 
iovka Bmo.
• CAMPIONUL mondial de 

box la cat. grea Joe Frazier a 
declarat în cadrul unei emisiuni 
televizate la San Francisco că-și 
va pune centura în joc anul vii
tor în fața lui Clay sau a lui 
Foreman. „Nu mi-am stabilit 
încă adversarul” a spus Frazier. 
„Pe Clay îl cunosc foarte bine, 
însă nu sînt prea convins de 
posibilitățile lui Foreman, cam
pionul olimpic de la Ciudad de 
Mexico" — a continuat Frazier. 
Deținătorul centurii mondiale a 
arătat că nu intenționează să a- 
bandoneze încă sportul cu mă 
nu$i.

• S-A STABILIT de către or
ganizațiile sportive braziliene, ca 
celebrul jucător de fotbal Pele 
să fie sărbătorit în mod deosebit 
cu ocazia ultimei sale evoluții în 
echipa națională a Braziliei. După 
cum s-a mai anunțat Pele își va 
lua „adio" de la activitatea inter

națională cu ocazia meciului a- 
mical Brazilia — Iugoslavia, care 
va -avea loc la 18 iulie.
• COMPETIȚIA internațională 

de tenis de masă „Cupa ligii eu
ropene" a fost cîștigată de echipa 
Ungariei, care în ultimul joc a 
învins cu scorul de 5—2 selecțio
nata Cehoslovaciei.

Clasamentul final al competi
ției : 1. Ungaria — 12 puncte ; 
2. U.R.S.S. — 10 puncte ; 3. Sue
dia — 8 puncte ; 4. Cehoslovacia
— 6 puncte ; 5. Anglia — 4 puncte.
• PESTE 8 000 de spectatori au 

urmărit meciul internațional a- 
mical de fotbal dintre echipele 
de amatori ale Spaniei și R. F. a 
Germaniei. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0.
• ECHIPA de fotbal Aris din 

Salonic l-a angajat ca antrenor 
pe englezul W. McGuiness. Acesta 
a fost antrenorul adjunct al echi
pei Manchester United. Acum doi 
ani el a pregătit echipa de tine
ret a Angliei.
• LA WARENDORF (R. F. a 

Germaniei) a început un mare 
concurs internațional de penta
tlon modern la care participă 
sportivi din Franța, Italia, Sue
dia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei. In prima zi 
de întreceri s-a disputat proba 
de călărie, în care victoria a re
venit tînărulul concurent maghiar 
Karoly Geleta cu 1055 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Leonid Ivanov (U.R.S.S.) — 1020 
puncte, Raoul Guegen (Franța)
— 1 015 puncte etc.

— Nene, 'dacă vrei, dă-mi mata mingea.
Desene <Ie'« G. BADEA

cincinalului
trecem minunea asta pe care am 
văzut-o chiar în toamnă, la ex
poziția urbanistică a Capitalei

Condiția designerului este pa
siunea pentru realitatea contem
porană. Să fie pasionat de mira
jul viitorului. Noi, aici, la plan
șele noastre din institut, trăim 
aidoma vremea anilor 2 000! 
Ne pregătim foarte serios pentru 
anul 2000 când toți vom fi, în

tori. Printre alții, și de frații 
Petre și Constantin Nichipor, 
ajunși pe acest șantier, de prin 
părțile Botoșanilor. Din comuna 
Vorniceni. Ca și de fierar-be- 
toniștii Ion, Gheorghe și Du
mitru Straton, aflați printre 
principalii realizatori ai celor 
mai dificile amplasări în mij
locul unei adevărate mlaștini. 
Ca și de betoniștii Aurel Iri- 
șug, Toader Moșneagu și Raba 
Ștefan, sau de Viorel Sotropa, 
Ion Orășan, Dumitru Ciornea, 
Ilie Anton, Constantin Atodire- 
sei, toți meseriași în puterea 
cuvîntului, oameni tineri care 
au primit botezul șantierului în 
condițiile acestui obiectiv me
nit să ridice munca, inițiativa, 
pămîntul, la cota cea mai 
înaltă, la cota numită 
BELȘUG.

Pentru că, în Dobrogea de 
sud, pe 184 de mii de hectare, 
apa se va măsura în edifica
toare planuri de recoltă: 
șapte-opt mii kilograme la hec
tar de porumb, 46 de mii de 
kilograme la hectar de lucernă, 
cinci mii de kilograme la hec
tar de vie. Anual, o producție 
suplimentară de aproape un 
miliard de lei.

...Valea Carasu, unul din 
obiectivele în construcție din 
agricultura prezentului cincinal. 
Ca de pe cea mai înaltă treap
tă a unui observator, rotim pri
virea către ogorul țării unde, 
în acest cincinal, se materiali
zează peste o sută de miliarde 
de lei investiții. In Bărăgan, 
166 000 de hectare vor primi 
ploaia artificială ; în sudul Olte
niei se conferă fertilitate de cer
noziom nisipurilor zburătoare, tot 
prin irigații ; pe dealurile Tul- 
cei, apa va aduce viață ; la 
Nioorești și în lunca Șiretului in
ferior mașina și omul, într-o 
simbioză deplină, taie în rocă 
dură și în rocă slabă viitoarele 
magistrale ale apei. în cîmpia 
de vest tot apa este obiectivul 
șantierelor ce vor ridica va
lențele productive ale nisipuri
lor, luncilor și dealurilor dintre 
Crișuri, Someș și Mureș. La 
Craiova, pe 200 de hectare, 
vara va măsura 12 luni sub 
cupola de sticlă a serelor legu
micole. Pe harta țării, cinci 
zeci și nouă de stegulețe mar
chează tot atâtea șantiere ale

obiectivelor zootehnice indus
triale. Dealurile Argeșului, ale 
Moldovei, Năsăudului, Lipovei 
și Vrancei cunosc efervescența 
muncii ce le schimbă din 
„terenuri sărace" în livezi și 
vii roditoare. Aproape o mie de 
kilometri de cursuri de rîu sînt 
regularizate pentru ca un alt 
„mai 1970" să nu sp mai înre
gistreze în bilanțurile econo
mice. Și, în orice punct al 
acestui imens șantier, o pre
zență activă: tinerii. Cîți ? 
Aproape o sută de mii. în ce 
meserii își converteso entuzias
mul, energia și priceperea ? 
într-una singură, aceea de con
structor. Pentru că și despre 
zidar și despre dulgher, și des
pre escavatorist, draglinist sau 
fierar-betonist, și despre ingine
rul șantierelor, tehnicianul to-

pograf, maistrul mecanic și toți 
ceilalți oameni 
aevea ] 
vorbește 
constructori. Care 
acestei armate 
mari ? Creșterea 
Pentru cine r Pentru EI, pentru 
oamenii cîmpiilor 
dicate cu toate la 
rodnicii.

Referindu-ne la 
șim oare dacă, punînd în ecua
ție șantierele țării, am reduce 
totul la expresia „Valea Carasu 
la puterea n ?" Nu ! Pentru că 
ceea oe se realizează aici are 
echivalențe pe toate planurile 
pe întreg cuprinsul țării. Și 
toate converg spre cota numită 
BELȘUG.

care transpun 
proiectele noastre, satul 

; numindu-i simplu : 
este țelul 

de meșteri 
producției.

întinse, ri- 
cota înaltei

tineri, gre-

GH. FECIORU

PASIUNEA
VIITORULUI

(Urmare din pag. I-a) 
de calcul se adaugă încă una': 
aceea de designer. In fond ce 
înseamnă „designer", ce semni
ficație poate avea acest cuvînt 
menționat abia de ultimele ediții 
ale dicționarelor ? Răspunsul cel 
mai potrivit îl vor da, aici, cîțiva 
studenți ai Institutului de arte 
plastice din București.

IRINA COCIMAROV — 19 
ani, anul I : „Ați văzut vreoda
tă ulcelele meșterului Nicolae 
Cotocu, de la Tîrgu Jiu ? Dar 
ceramica veselă de la Vlădești ? 
Dar ulcioarele de la Oboga ? 
Pare că lutul lor a înghețat în 
formele eterne. Experiența aces
tor magi olari, care au stăpîmt 
taina formelor — aș vrea s-o 
folosesc cînd vor lucra la „Por
țelanul" de la Sighișoara; să 
culeg din ulcelele marilor ano
nimi — formele lor magice, nea
semuit de frumoase și să le re
aduc în casele oamenilor! Nu 
este un proiect sentimental, un 
vis romantic; aceasta ne va fi,

pur și simplu, meseria I... Sau am 
sa creez textile care să aibă cu
lorile visului; aș mai vrea să 
descopăr forma cea mai frumoa
să a plinii, să lucrez la profilul 
sticlelor de ape minerale, să fac 
butelii frumoase vinurilor noas
tre bune; să îmbrace „Cotna- 
rul" și „Feteasca Tîmavelor" cea 
mai frumoasă formă: Grecii care 
aduceau la Pontul Euxin vinul 
de Chios în amforele pe care 
astăzi le admirăm în squarurile 
de pe faleza mării au creat a- 
ceste amfore numai pentru func
ționalitate, iar forma lor, fru
moasă și sveltă, sugera buchetul 
și tăria vinurilor din Chios. 
Frumos, practic, și economic. 
Aceasta. înseamnă designer! Să 
sugerezi gustul pîinii prin forma 

*■ ei, să intuiești tainele Cotnarului 
după formatul sticlei și nu după 
etichetă, să întâlnești curcubeul 
cerului pe rochiile fetelor de pe 
străzi. Aceasta înseamnă desig
ner !"

SCRIBA DECEBAL: „Și eu

aș vrea să scot — dar din mase 
plastice — formele pe care le-au 
scos cîndva din lut olarii. La noi 
masele plastice sînt utile dar nu 
sînt încă... prietenoase. De aceea 
au încă o circulație mai redu
să ; Mi-am mai propus să ima
ginez cite o „haină de lucru* 
pentru fiecare profesie în parte, 
care să-ți sugereze — așa cum 
halatul imaculat al medicului îți 
sugerează igiena — particulari
tatea meseriei: „Haina de lucru" 
a celui care îți pune plicul al
bastru în cutia de scrisori; sa
lopeta vânzătorului de ziare, a 
vânzătorului de fructe etc. De- 
signerul face parte din «coman
damentul de înfrumusețare a 
omenirii». Ce-ați zice de un 
combinat industrial — cu 50000 
de muncitori — în halele căruia 
toate mașinile-unelte, plasate sub 
cupole de sticlă translucidă, vor 
fi vopsite în toate culorile ? 
Strunguri roșii, albastre, macara
le galbene, fîntâni arteziene in
terioare din aluminiu. Da, da, 
nu e vis, sînt ferm convins că 
voi lucra la schițele acestui com
binat! Ați văzut pe Calea Gri- 
viței prima locomotivă cu aburi 
cum arăta ? Se compară cu cea 
de astăzi ? Proprietățile mașinii 
au îmbunătățit, implicit și aspec
tul său exterior. Forma îi reflec
tă conținutul".

CONSTANTIN MARINES
CU : „La 1840 — Vodă Bibes- 
cu — inaugura la București o 
cazarmă. La acea vreme, poetul 
Grigore Alexandrescu, emoțio
nat, exclama în versuri: „Se 
înalță azi cu fală 1 Cazarma co
losală, 1 Ce tu o ai fondat!" 
Era o reacție, nu numai poetică, 
ci și cetățenească. Astăzi edilii 
noștri, croiesc în câmpuri limpezi 
sau pe terenuri virane, mari așe
zări urbane. Acestea sînt fru
moase. Mult mai frumoase de- 
dt cazarma aceea. Dar am vrea 
să fie și mai frumoase. Cînd am 
dat examenul de admitere în 
acest institut mi s-a cerut să-mi 
imaginez un spațiu de joacă pen
tru copii. Am conceput un mare 
joc de șah, ordonat pe gazon, 
cu piesele compuse din mini- 
automobile. Pe terasa de la eta
jul X sau XX a unui bloc gigant

imaginam un cinematograf în 
aer liber cu scaune prinse în 
pervazul ferestrelor, ca într-un 
teleferic, îmi mai imaginam com
plexe stradale cu trotuare largi 
gazonate, pe care să nu scrie 
ca acum, în grădinile publice: 
„Nu căleați pe iarbă" ci „Pu- 
teță călca pe iarbă!" Să nu 
uităm binefacerile naturii! Cînd 
Fidias, cel care considera omul 
ca pe o măsură de aur a uni
versului, a încercat să sculpteze 
pentru om o întreagă colină a 
Atenei, istoricii greci i-au con
semnat îndrăznețul proiect în 
anale. Dar acum cînd iei o apă 
curgătoare din vadul său, cînd 
construiești un port într-un loc 
unde n-a fost niciodată apă și 
în proiectul său, mai întrebi și 
cetățenii — „unde doriți să-l 
punem atunci, în ce anale să

puterea muncii; ca să creăm 
atunci trebuie ca acum în 1971 
să imaginăm, să gândim ca în 
anul 2 000".

...Designerul are cele mai vas
te implicații sociale. Ope
ra lui aparține de la început co
lectivității, este un bun de larg 
consum. Forma tramvaielor, as
pectul străzilor, culoarea caselor, 
interioarele locuințelor, forma 
grădinilor — totul, totul, totul, 
de la hîrtia cu antetul întreprin
derii, la marile pavilioane de 
mostre. Totul în lume trebuie să 
fie frumos, și să aibă un carac
ter practic, ca acea amforă gre
cească care aducea din cetățile 
Helespontului, pe țărmul Pontu
lui Euxinus licoarea de Chios.

RETORTELE 
PREZENTULUI

(Urmare din pag. I-a) 

ciști, compresoriști, lăcătuși, 
frezori, electroniștri, strungari, 
electromecanici, sudori, insta
latori, sticlari, tâmplari.

Și totuși aceștia sînt

OAMENII COMBINATULUI

900 de tineri. Cărțile de 
muncă consemnează o vechime 
egală cu vîrsta combinatului.

Mihai Ciocan are 26 de ani. 
Maistru la secția piroliză.

— Am făcut piroliză gazului 
metan la Craiova și Săvinești.

Aici, la Pitești, în al 11-lea 
an de meserie, veghează îm
preună cu alți zece operatori 
cracarea țițeiului. Temperatura 
cuptorului trebuie să fie de 
1 000 de grade, timpul de con
tact sub o secundă.

— Ce s-ar întâmpla dacă ați 
lipsi o oră ?

— O oră ? Sînt suficiente 
cîteva secunde de neatenție !

Pe ceilalți îi cheamă Con- 
tantin Pleșa — 23 de ani, Dan 
Militaru — 20 de ani, Constan
tin Bucura — 21 de ani, Dumi
tru Ciolan — 21 de ani, Vasile 
Rotaru — 23 de ani. Numai doi 
din echipă, Constantin Apin- 
tiloaie și Marin Onel se apro
pie de 30 de ani.

O înșiruire aparent nesem
nificativă. Dar aceștia sînt oa
menii care deschid fluxul de 
convertire al materiei prime 
în etilenă, propilenă, butadie- 
nă, benzen, xilenă, propan, to- 
luen, xilen.

în sala de comandă pentru 
sinteza polietilenei — polime
rul care ajunge la noi sub

formă de jucării, acoperișuri 
transparente pentru sere — 
l-am cunoscut pe Ion Lazăr, 
25 de ani, student în anul IV 
la Facultatea de drept. Profe
sia de bază — lăcătuș mecanic.

Surîde cînd încerc să desci
frez resorturile intime de co
municare între chimie și com
plicatele hățișuri ale jurispru- 
denței.

Inginerul Dan Vlaheli a ter
minat facultatea pe cînd se 
bătea primul țăruș la temelia 
combinatului.

Acum Vlaheli are în palma
resul muncii personale de con
cepție 14 inovații. Cea mai 
de seamă — prelungirea vieții 
segmenților la compresoarele 
de 2 000 de atmosfere.

— Sînt șef de instalație la 
compresie din 1969. Am de
montat și montat la loc utila
jele de sute de ori ! Rezistența 
record a utilajului era de 250 
de ore. Un timp a funcționat 
chiar cu mai puțin. La în
ceput...

La început, adică acum trei 
ani, înseamnă deja pentru ti
nerii maturi ai combinatului o 
incursiune,

ÎN CUTIA MEMORIEI

— Au fost zile și săptămîni 
de muncă încordată. Cîteodată 
lucram patruzeci de ore în șir, 
fără nici o întrerupere. Com
presorul de la linia 4 ne-a dat 
multă bătaie de cap.

— Cînd se înălța combina
tul, se alegeau și oamenii. 
Mulți au plecat. Un tehnician 
de la politehnică a fugit și s-a 
făcut chelner.

— Virgil Dinuță a stat 28 
de ore ca să repare un com
presor.

— La complexul cian munca 
nu e tocmai ușoară. De cîteva 
ori am ieșit din schimb con
vins că n-am să mă mai în
torc niciodată.

Dar toate acestea aparțin a- 
cum amintirii. Cutia memoriei 
are dimensiuni care contrazic 
timpul obiectiv de sedimen
tare.

Iar dincolo de ea trei re
pere :

— în 1966 s-a bătut primul 
țăruș. Pe patru aprilie 1969 s-a 
aprins flacăra. In 1970 func
ționa cu întreaga capacitate.

(Con- 
aprilie

• 1961 «Drumul 
industriale îl

• 1960 «Cel mai vast 
șantier se va deschide în 
luna mai, pe șoseaua Mi
hai Bravu, între b-dul 
Republicii și b-dul Ar
matei Sovietice și pe 
b-dul Gh. Dimitrov, în
tre șoseaua Mihai Bravu 
și Gara Obor. Aici va 
începe construcția a 10 000 
de apartamente.» 
temporanul — 29

Dună- 
__  __ jalo

nează doi piloni înfipți, 
fiecare, la cîte un capăt 
de țară : Ia Porțile de 
Fier — hidrocentrala, la 
Galați — Combinatul si
derurgic». (Scînteia — 1 
mai 1961).

• 1962 «Bicazul pulsea
ză azi nu numai în ca
blurile de înaltă tensi
une, întinse pe stâlpii de 
beton aliniați în cele pa
tru zări; el continuă să 
pulseze în conștiințele 
modelate acolo după ti
pare noi și infinit va
riate, în oamenii pe 
care-i întâlnești pe toate 
șantierele țării și-i auzi 
zicind simplu : „Vin de 
la Bicaz“.» (Tribuna — 1 
mai 1962).

• 1963 «Așa a fost în
totdeauna în anii noștri : 
la sărbătoarea de 1 Mai, 
pe grafice și panouri, oa
menii muncii raportează 
noile lor realizări. In a- 
nul 1962, producția glo
bală a industriei noastre 
a fost de aproape 8 ori 
mai mare decît în 1948.» 
(Scînteia tineretului — 3 
mai 1963).

• 1964 «Comuniștii, oa
menii muncii, întregul 
nostru popor au privit 
cu profund interes și cu 
deplină aprobare Decla
rația cu privire la pozi
ția Partidului Muncito
resc Român în problemele 
mișcării muncitorești in
ternaționale, adoptată în 
unanimitate de Plenara 
lărgită din 15—22 aprilie 
a C.C. al P.M.R.» (Munca 
de Partid — mai 1964).

• 1965 «De pe acum 
mă întreb cît de lung va 
fi drumul pe care îl vom 
fi străbătut cînd se vor 
împlini douăzeci și cinci 
de ani de Ia primul 1 
Mai liber — cel cu dra
pelele roșii printre rui
nele războiului — și cît 
de frumoasă va fi fara 
noastră atunci». (Geo 
Bogza).

1966 «Așadar, 45 
glorioși de luptă, 

16 426 de zile și 16 425 de 
nopți înmulțite cu zilele 
și nopțile fiecărui luptă
tor căzut sau care a ră
mas în picioare.» (Flacă
ra — 1 Mai 1966).

• 1967 «Comitetul
Central al Partidului Co
munist Român adresea
ză, cu prilejul sărbători
rii a 45 de ani de la 
crearea Uniunii Tinere
tului Comunist Român, 
un cald salut tuturor u- 
teciștilor, tinerilor mun
citori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți de pe 
întreg cuprinsul patriei.» 
(Salutul Comitetului Cen
tral al P.C.R. adresat 
Uniunii Tineretului Co
munist, întregului tineret 
al patriei — mai 1967).

• 1968 «Dintre măsu
rile cu adinei semnifica
ții sociale și culturale a- 
doptate de Plenara Comi
tetului Central, am vrea 
să ne referim îndeosebi 
Ia aceea privind prelun
girea duratei învățămân
tului de cultură generală 
obligatoriu de la 8 la mi
nimum 10 ani și la pers
pectiva pe care o veți 
avea de a vă desăvirși 
cunoștințele, aptitudinile 
și talentul în școli de ni
vel mai înalt». (Cuteză
torii — 1 mai 1968)

• 1969 «In anul 1969, 
pentru toți cetățenii țării, 
statul a cheltuit pentru 
necesități social-culturale, 
circa 84 110 000 lei într-o 
singură zi, în timp ce ve
niturile bănești ale fami
liilor de salariați au cres
cut cu 33,3 la sută față 
de anul 1965.» (Scînteia 
tineretului — 1 mai 1969).

• 1970 «După datoriile 
muncii împlinite, sărbă
toarea e încă o datorie, 
o datorie de recunoștință 
pentru cei care au făcut 
ca munca să fie biruitoa
re, pentru organizatorul 
și strategul suprem al 
muncii, pentru partid, 
pentru conducerea lui.» 
(Paul Anghel — Scînteia 
— 1 mai 1970).



eidelbergul , pă
rea somnolent. 
Vacanța inocu
lase orașului tă
ceri nefirești, 
golind străzile de 

mulțimea zgomotoasă, de o e- 
xuberanță ce refuză chena
rele obișnuitului, a studenți
lor. Dar efervescența din 
Heidelbergul universitar mi-au 
mărturisit-o... zidurile. In
scripțiile de pe pereții cu o 
vîrsta respectabilă, tălmăceau 
sugestiv căutările și opțiu
nile unei generații cu o de
osebită atracție față de feno
menul politic. Inscripțiile a- 
cestea, mai mult sau mai 
puțin îndrăznețe, scrise cu li
tere de o șchioapă, au deschis 
porțile unei discuții cu un 
confrate vest-german. Do
ream răspuns Ia întrebarea :

— Generația tînără a pre
zentului vădește o preocupare 
mai accentuată față de poli
tică în raport cu generațiile 
precedente ?

Răspunsul teologului deve
nit ziarist fusese afirmativ, 
fără echivoc și fără paranteze 
cu sensul unor minusuri. S-a 
produs o politizare a tinere
tului. Nu-i vorba doar dc 
Heidelberg, deși cetatea uni
versitară de pe Neckar avu
sese odinioară reputația unei 
instituții situată departe de 
preocupările politice. Această 
politizare depășește cadrul 
unei universități, mai mult 
chiar — depășește însăși ca
drul universitar în ansamblul 
său. Reporterul a investigat 
fenomenul și în alte orașe ale 
Europei. La Roma, într-un a- 
prilie senin, în acea parte a 
capitalei italiene în care isto
ria și-a îngrămădit vesti
giile, o coloană de ti
neri muncitori agitînd pan
carte înfrunta o poliție
nervoasă, exersată la școala 
violenței. Tinerii — eraii prin
tre ei multe fete, îmbrăcate 
simplu, fără excentricități — 
porniseră dintr-o întreprindere 
pentru a-și afirma revendică
rile. Cereau salarii mai bune. 
„Băiețandrii aceștia s-au apu
cat de politică../4 — exclamă, 
în vecinătate, un domn cu a- 
parențe de rentier care exa
mina spectacolul străzii. Pe 
pancartele lor nu se afla nu
mele niciunui partid politic, 
în schimb, o mînă stângace 
scrisese : „Jos patronii!“. Pe 
bulevardul Saint Michel din 
Paris opțiunile politice sînt 
exprimate mai zgomotos, cu 
o violența de limbaj care, 
uneori, suplinește argumentul. 
Mai ’68 pare îndepărtat dar 
Cartierul Latin continuă să 
trăiască sub semnul contesta
ției. La Amsterdam, lingă 
monumentul ajb ca un semn 
de exclamație, am întîlnit 
mul ți tineri blonzi cu părul 
lung. Stăteau tolăniți pe les
pedea pieții și ascultau cînte- 
cul monoton al unei chitare. 
Un calm derutant plutea 
peste aglomerarea de tineri. 
Ceasuri întregi, ceasuri care 
se scurgeau fără zor, priveau 
cerul vinețiu. Lipseau orato
rii și pancartele cu fraze e- 
nergice. Aici protestul este 
tăcut.

P
rezența tineretu- 
• Iui pe scena po
litică nu trebuie 
măsurată doar 
după reacțiile 
exterioare. Poli

tizarea tinerei generații în
seamnă un fenomen mai com
plex decît spectaculosul unor 
demonstrații și care trebuie 
privit în profunzimile sale. Nu 
asistăm la o simplă angajare 
politică a tineretului, ci la o 
deplasare a sa către stînga. 
Generația aflată Ia început de 
drum refuzînd apolitismul, 
profesat pe scară largă în Oc
cident în perioada postbelică, 
se situează pe pozițiile pro
gresului, militează pentru în
noirea societății, pentru în
lăturarea anacronismelor. De
sigur, tineretul nu reprezintă 
o masă uniformă, cu interese 
generate doar de o vîrstă co
mună. Pot fi întîlniți destui 
tineri blazați sau tineri care 
preferă absenteismul cetățe
nesc. Dar elementul cel mai 
semnificativ din ultimul de
ceniu îl furnizează activizarea 
politică a majorității tinerilor

• ••••••••••• ••••••••••••••••

(procentele pot varia de la o 
țară la alta, cu explicabile ex
cepții), receptivitatea lor la 
cerințele progresului social. 
„De Ia apatia manifestată 
pînă înaintea ultimului dece
niu față de principalele pro
bleme politice, economice și 

GENERAȚIA 
SPERANȚEI

Șl A LUPTEI
sociale — constata NEW 
YORK TIMES — tinerii și, în 
special, studenții, joacă acum 
un rol important în acțiunile 
de critică, protest și reven
dicări sociale care vizează un 
diapazon larg al celor mai 
acute probleme ale Americii 
de azi : războiul din Vietnam, 
discriminarea rasială, zonele 
de sărăcie, șomajul, sistemul 
universităților-gigant. imper
sonale și, în general, racilele 
actualului sistem universitar 
amdriean". Un grup de uni
versitari de Ia Princeton a în
cercat să traducă în limbajul 
cifrelor opțiunile studenților 
americani. Ei afirmă că din 
1965 pînă în 1970 numărul 
celor ce au participat la 
„mișcarea de stînga" a crescut 
de la 2 la... 59 la sută! Co- 
borîrea din „turnul de fildeș" 
s-a produs sub impulsul rea
lităților. Este reacția firească 
a unei generații pe care 
mulți au descris-o ca fiind 
neliniștită, a unei generații 
care, frămînlată de întrebări, 
a căpătat conștiința respon
sabilității ei într-o lume ce 
refuză scleroza socială.

U
nii publiciști văd 
în protestatarii 
tineri doar un 
gen de „hippies *, 
niște candidați 
la celebritatea 

străzii grație unei ținute vesti
mentare care șochează și a 
pletelor lungi. Este adevărat, 
pletele au cam crescut, dar 
problemele pe care le ridică 
tineretul nu aparțin „modei“, 
nu pot fi rezumate prin 
simpla dorință de a șoca. 
„Sînt dezolat. în ciuda efor
turilor de a găsi ceva de lu
cru, conform pregătirii mele 

ca tipograf, continui să șo
mez. Am găsit de lucru la o 
papetărie. Era pe Ia începutul' 
lui septembrie. Mi-au spus 
că voi fi angajat, pentru -în
cercare. o lună. Aveam să în
țeleg ceva mai tîrziu. Un an
gajat pentru încercare eră un 

bun mijloc de a vinde cit 
mai mult într-o perioadă de 
vîrf, cînd începeau școlile și 
apoi «la revedere domnule»". 
Mărturia aceasta tulburătoare 
a văzut lumina tiparului în 
revista pariziană L’EXPRESS. 
Știm despre autorul ei că se 
numește Maurice O., are 19 
ani și locuiește la Paris. Geor
ge R., 24 ani, cu domiciliul la 
Montpellier dezvăluie, tot în 
L’EXPRESS, aceeași situație : 
„Am fost șofer într-o între
prindere. Sînt doi ani de cînd 
m-au concediat. Am căutat de 
lucru peste tot. Pretutindeni 
același răspuns : «N-avem de 
lucru. Nu se fac angajări». 
Sînt gata să accept orice 
slujbă". în Franța, un șomer 
din trei are sub 25 de ani. Or, 
numărul șomerilor este echi
valent cu populația unui 
oraș de dimensiunile Lyonu- 
lui. Nu sînt băieții preocu
pați de rafinamentul vesti
mentar care se plimbă plicti
siți între „Etoile" și „Con
corde", după cum nu sînt 
nici acel gen de „contesta
tari" care în fiecare seară 
se reîntorc în mijlocul avu
tei lor familii, pentru a fi 
serviți de valeți în livrea. 
Autorii declarațiilor din 
L’EXPRESS aduc în protestul 
lor tragismul sărăciei, al in
certitudinii față de ziua de 
mîine.

Sărăcia nu erupe totdeau
na în perimetrul central al 
marilor aglomerări urbane. 
Dar existența ei este percep
tibilă dincolo de vitrinele 
strălucitoare ale luxoaselor 
magazine. „în era bel
șugului, America a des
coperit că 24 000 000 din 
locuitorii săi (10 Ia sută din
tre albi și 31 Ia sută dintre 
negri) trăiesc sub pragul să
răciei" — scria Claude Julien 
în LE MONDE. Șomajul nu 
lovește doar ghettourile ne
gre, ci și tehnicieni de înaltă 

specialitate care concediați de 
la Boeing sau dela Cape Ken
nedy lucrează în... restaurante 
și magazine de antichități. 
„Există o Americă prosperă și 
o Americă ce culege firimitu
rile abundenței..." — constată 
reporterul parizian.

Se scrie mult’la Roma des
pre criza universităților. Este 
o problemă reală. Dar numai 
universitatea este oare în su
ferință ? CORRIERE DELLA 
SERA afirma că „majoritatea 
copiilor italieni sînt pregătiți 
în condițiile unui sistem edu
cativ care se învechește zî de 
zi, dar, ceea ce este și mai 
grav, mulți copii nu sînt cu
prinși în rețeaua existentă". 
Cel nuțin 500 000 copii între 
7—15 ani au rămas în acest 
an în afara școlii. „De doi 
ani sînt băiat de prăvălie la 
un negustor de fructe și zar
zavaturi. Am urmat patru 
clase elementare și după a- 
ceea nn m-am mai dus ia 
școală deoarece a trebuit să 
muncesc. Lucrez pînă Ia opt 
seara". Autorul acestei scri
sori, apărută tot în CORRIE
RE DELLA SERA are doar... 
14 ani. Deci, Ia 12 ani lucra...

Caracas înseamnă nu numai zgîr ie-nori strălucitori...
(Din „Der Spiegel*)

P
rivirile noastre 
răscolesc prea 
puțin realitatea

. „lumii a treia".
■ Știați că zece 
milioane dc oa

meni, din locuitorii globu
lui — adică mai mult decît 
întreaga populație a Portuga
liei — mor anual din cauza 
foametei ? Știați că — potrivit 
statisticilor elaborate la O.N-.U. 
— trei din patru copii de cu
loare se culcă în fiecare seară 
flămînzi ? Știați că în Ame
rica Latină un sfert din popu
lația aptă de muncă este 
pradă șomajului toal sau par
țial și că 10 la sută din locui
tori dispun de... 80 la sută 
din veniturile realizate ? 
Știați că 45 Ia sută din locui
torii Americii Latine sînt ti
neri (sub 20 de ani) și că 
dramele continentului sînt, de 
fapt, dramele unei generații 
care trăiește sub semnul in
certitudinilor ?

„Continentul nostru este 
tînăr pentrucă tinerețea piere 
înainte de a se maturiza" — 
scrie Miguel Asturias.

Pe plantațiile din Ecuador 
muncesc 118 000 copii sub 
15 ani. O treime din tinerii 
columbieni, între 17—22 ani 
sînt victime ale ravagiilor tu
berculozei. Cifrele furnizate 
de U.N.I.C.E.F. afirmă că ni
velul mediu de instrucțiune 
pe ansamblul Americii Latine 
se reduce Ia... două clase pri
mare. 70 la sută din copii sînt 
în imposibilitate de a-și în
cheia studiile elementare. în- 
tr-nn raport publicat în 
Mexic (această țară, deseori, 
avem impresia că ar fi doar 
o împărăție fericită a fotba
lului, cîntecului și fastuoase
lor stațiuni de odihnă), se 
spune : „Constatăm pe de o 
parte că mulți părinți nu pot 
suporta cheltuielile legate de 
cărți, rechizite, uniforme și 
taxe. Pe de altă parte, în 
multe familii copiii de 12 ani 
și chiar de la 10 sau 8 ani 
sînt considerați apți de a cîști- 
ga o pîine din cauza situației 
materiale precare a părin
ților".

în Venezuela, 70 la sută din' populație nu a depășit 
vîrsta de 30 de ani. 50 la 
sută din locuitori au stib 21 
de ani. în fiecare an 115 000 
tineri ating vîrsta cînd devin 
apți pentru muncă. Copilăria 
s-a încheiat brusc, prematur, 
tinerețea debutează prin dra
matice confruntări cu asprimea 
vieții. în fața uzinelor se 
lovesc de o realitate dure
roasă : abia un tînăr din șase 
are perspectiva da a găsi o 
slujbă. Dar ceilalți ?

— Generația mea nu își în
găduie iluzii pentrucă viața 
este prea aspră — îmi declara 
un tînăr din Venezuela. Este 
o generație căreia maturitatea 
nu-i alterează exuberanța, o 
generație ce nu-și pierde op
timismul în fața baionetelor. 
Știm ce dorim...

EUGENIU OBREA

S.U.A. — Aspect de la impresionantul „marț asupra Washingtonului*'

h Comitetul pentru dezarmare
GENEVA 30 (Agerpres). — în 

ședința din 29 aprilie a Comite
tului pentru dezarmare, desfă
șurată sub președinția repre
zentantului Etiopiei, Mikael 
Imru, au luat cuvîntul șefii de
legațiilor Italiei, Olandei, Ar
gentinei și Cehoslovaciei.

Ambasadorul Roberto Carac- 
ciolo, șeful delegației italiene, 
și-a consacrat intervenția pro
blemei interzicerii armelor bio
logice. Declarindu-.se pentru 
negocierea unui proiect de con
venție de prohibire a armelor 
biologice, ca un pas în direcția 
eliminării complete a armelor

PE W
SCURT .

• IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR ce se desfășoară la Tîr- 
gul internațional din Paris, ziua 
de vineri, 30 aprilie, a fost con
sacrată prezenței României, care 
a devenit o participantă tradi
țională la această mare expozi
ție în domeniul industriei ușoare 
și alimentare, al bunurilor de 
larg consum.

Interviul lui Rogers
• ÎNTR-UN INTERVIU acor- 

dat televiziunii britanice, secre
tarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a opinat că, în prezent, 
există un climat propice pentru 
realizarea unui acord de pace în 
Orientul Apropiat. „Nu doresc 
să spun nimic despre ceea ce 
cred că ar trebui să facă Israe
lul sau ceea ce ar trebui să facă 
Egiptul, acest lucru rămîne să 
fie stabilit de părțile respecti
ve a spus Rogers. „Cred, însă 
— a adăugat el — că există 
perspectiva realizării unui acord 
în această regiune. Popoarele 
sînt dornice .de pace, nu mai au 
loc lupte de aproape nouă luni".

Manifestații 
la Washington

• MIILE DE PACIFIȘTI A- 
MERICANI sosiți la Washington 
în cadrul Marșului pentru înce
tarea războiului din Indochina 
au continuat, joi. manifestațiile. 
Diversele grupuri de militanți 
au demonstrat în fața Ministe
rului Sănătății și Educației, pre
cum și la sediul Administrației 
foștilor combatanți. 

chimice și biologice, delegatul 
italian și-a exprimat speranța 
că se va 'ajunge în timp util la 
elaborarea unui text unic de a- 
cord.

Delegatul Olandei. Evert Bos, 
a tratat -în intervenția sa ches
tiunea încetării experiențelor 
nucleare subterane. Arătînd că 
Olanda se pronunță pentru in
terzicerea totală a acestor ex
periențe — soluție susținută de 
majoritatea delegațiilor din co
mitet — reprezentantul olandez 
a spus că, prin încetarea com
pletă a testelor cu arme nucle
are, puterile nucleare ar contri
bui la sistarea dezvoltărilor ca
litative în producția acestor 
arme și ar dovedi că sânt dis
puse să pună capăt cursei teh
nologice a înarmărilor. O ase
menea dovadă de reținere — a 
spus reprezentantul Olandei — 
ar echilibra, într-o anumită 
măsură, angajamentele asuma
te de puterile neposesoare de 
arme nucleare prin tratatul de 
neproliferare. ar genera destin
dere și ar îmbunătăți climatul 
politic internațional.

Ambasadorul Argentinei, Er
nesto la Guardia, a rostit un 
discurs pe tema prohibirii ar
melor chimice și biologice.

Șeful delegației R. S. Ceho
slovace, ambasadorul Milos Vo- 
jevoda. a abordat in intervenția 
sa problemele interzicerii ar
melor biologice și ale prohibirii 
utilizării armelor nucleare. Re
lativ . la interzicerea armelor 
biologice, delegatul cehoslovac 
a susținut prevederile proiectu
lui de convenție depus în co
mitet de țările socialiste, la care 
România este coautoare.

Situația din Turcia
A treia zi a stării de 

urgență din Turcia a fost 
marcată de suspendarea a 
două ziare, de închiderea 
sediilor unor organizații 
și de două explozii la 
Ankara, care nu au făcut 
însă victime.

Cotidienele „Cumhuryet" (in
dependent) și „Aksam" (organ 
al Confederației Muncii din 
Turcia), care apar la Istanbul, 
au fost suspendate pentru zece 
zile din ordinul generalului Faik 
Turn, numit, la introducerea 
stării de urgentă, comandant 
pentru provinciile Kocaeli, Is
tanbul, Sakarya și Zonguldak. 
Aceste două ziare, menționează 
ordinul de interzicere a apari
ției, au publicat articole contrare 
instrucțiunilor comandantului 
stării de asediu.

Un comunicat al Comanda
mentului stării de asediu din 
Istanbul precizează că numărul

Seminar comun 

româno-vest- 
german privind 

tineretul
BONN 30 — Corespon

dentul Agerpres, Mircea 
Moarcăș, transmite : la Wies
baden și-a început lucrările 
seminarul comun româno- 
vest-german, avînd ca temă 
„participarea tineretului și a 
organizațiilor sale la viața po- 

. litică, economică, socială, 
culturală și științifică din 
cele două țări". Reuniunea se 
desfășoară sub egida Consi
liului federal al tineretului din 
Republica Federală a Germa
niei.

Din partea română, parti
cipă o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist, iar din 
partea vest-gemiană o delega
ție reprezentînd numeroase 
organizații de tineret din Re
publica Federala a Germaniei.

De asemenea. în aceste zile 
o delegație a U.T.C., condusă 
de Ion Boncotă, adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
a efectuat o vizită Ia invitația 
organizației „Tineretul liber- 
democrat". Delegația U.T.C. a 
fost primită de Hans Dietrich 
Genscher, vicepreședinte al 
P.L.D., ministrul afacerilor 
interne al Republicii Federale 
a Germaniei.

persoanelor supravegheate se 
ridică la 83. Este vorba, mai 
ales, de studenți, care au jucat 
un rol însemnat în cadrul gre
velor studențești și al ocupării 
localurilor universitare, precum 
și de patru conducători ai Fe
derației Social-Domocrate. Tot
odată, ministrul turc de justiție, 
Isvail Arar, a anunțat că peste 
160 de persoane au fost arestate 
în provincia sud-estică Divar- 
bahir.

Val de atentate 
în Uruguay

• UN VAL DE ATENTATE 
cu dinamită s-a produs joi în ca
pitala uruguayană. Totalul ac
telor teroriste se ridică Ia 27. 
Două atentate au fost comise 
împotriva unor cluburi politice 
care sprijină guvernul. Poliția a 
anunțat că nu s-au înregistrat 
victime. In schimb, pagubele 
materiale sînt considerabile, ele 
depășesc 30 milioane pesos.

PRINTRE COLINELE VERZI: 
rulează la Patria (orele 10; 13), 
Gala filmului românesc : AȘTEP
TAREA (ora 19,30), In completa
re : HUNEDOARA, OAMENI ȘI 
OTEL.

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9: 11.15: 13.30; 16: 18,15; 20.30).

MOARTEA FILATiLlS-TULUI : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18.30; 20.45).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Central (orele 9,15; 11,30; 
15.45: 18.15; 20.30).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45; 
14; 16.30: 18,45; 21).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Festival (orele 9; 12,30; 16,15; 20).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21). 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
1^,15; 20,30), Modern (orele 9;
11.15; 13,30: 16; 18 30; 20,45).

LA PATRU PAȘI DE INFINIT 
(1 mai) ; SETEA (orele 9—16,30 în 
continuare ; 19,15 (2 mai) : ru
lează la Lumina (orele 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 19,30), Volga, 
(orele 9,45; 15; 19). Progresul (ore
le 15: 19).

RENEGATA : rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 17,45; 20).

PREȚUL puterii : rulează Ia 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re), Floreasca (orele 15,30; 18;; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18.15: 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Tomis (orele 
9.30; 12,30; 16; 19,15), Flamura (ore
le 9; 11,45; 14.30: 17,15; 20).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează Ia Miorița (ore
le 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15),
Bucegi (orele 10; 15,30; 18: 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU' 
ANGELICA : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18), Moșilor (orele 
15,45; 18; 20).

POIENILE ROȘII : rulează la, 
Unirea (ora 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Drumul Sări (orele 16 și 19).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Giulești (orele 15,30: 18; 20.30), Au
rora (orele 9; 11; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR î ru
lează Ia Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) , Viitorul (orele 15,45; 18),
Cosmos (orele 15.30: 18).

VAGABONDUL : rulează la
Crîngași (orele 10; 16; 19,30).

TREC ZILELE : rulează la Vii
torul (ora 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează 
Ia Munca (orele 16; 18; 20).

Emilia Dobrin in filmul „Printre 
colinele verzi"

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Cosmos (ora 20,15).

MEXIC ’70 : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează l'a Vitan (ora 20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

HIBERNATUS : rulează la La- 
romet (orele 15,3Q; 17.30; 19,30).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—17,45 în continuare ; program 
de filme documentare (orele 
19,30: 21).

Cinemateca-Union : SUFLETE
ZBUCIUMATE (orele 12 ; 14,30) ; 
MIRACOLUL LA MILANO (orele 
16,30; 18,45) ; RÎUL ȘI MOARTEA 
(ora 21) (1 mai) ; ROMA ORELE 
11 (orele 14,15; 16,30; 18,45) ; ÎN
CERCARE DE CRIMA (ora 21) 
(2 mai).

SIMBATA, 1 MAI 1971
Opera Română : SEARĂ VIE- 

NEZĂ — ora 19.30; Teatrul de O- 
peretă : PRINȚESA CIRCULUI 
— ora 19,30; Teatrul Național 

,.l. L. Caragiale" (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul de Comedie : ALCOR ȘI 
MONA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra- (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE Șl LENA — 
ora 20: (Sala Studio) : VIRAJ 
PERICULOS — ora 20; Teatrul 
Mic : APE ȘI OGLINZI — pre
mieră — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : BIMBIRICĂ
— ora 19,30; (Calea Victoriei) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(La Sala Palatului) : SE CAUTĂ 
O VEDETĂ — ora- 19,30; Teatrul 
,C. I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
CÎND LUNA E ALBASTRA — 
ora 19,30; (Sala Studio) : O LUNĂ 
LA ȚARĂ — ora 20; Teatrul 
Giulești : EPOLEȚII INVIZIBILI
— ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : PE PLACUL TUTUROR — 
ora 19,30; Circul Globus : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora
19,30.

DUMINICA, 2 MAI 1971
Opera Română : MIREASA VÎN- 

DUTA — ora 11 ; RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : SOARELE LONDREI — 
ora 10,30 ; VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal ,,I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : PĂRINȚII TERIBILI

— ora 10 ; FANNY — ora 15,30 ; 
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR — ora 
20 ; (Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 10 ; TRAVESTI — 
ora 15,30 ; SA NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 10,30 ; FATA MOR
GANA (premieră) — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PATRU OA
MENI FĂRĂ NUME — ora 10,30 ; 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
15 ; LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; (Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 10.30 ; ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; 
Teatrul Mic : TIMP ȘI ADEVĂR
— ora 10,30 ; ZADARNICE 
JOCURI DE IUBIRE — ora 15.30 ; 
APE Șl OGLINZI — ora 20 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 11 ; MICUL 
INFERN — ora 16 și 19,30 : (Cal. 
Victoriei) : LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : SE CAUTĂ 
O VEDETĂ — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru)’: 
ADIO CHARLIE — ora 10 ; BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora
15,30 ; ȘI EU AM FOST ÎN ARCA
DIA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
NĂZDRĂVANUL OCCIDENTULUI
— ora 16 ; SUS PE ACOPERIȘ... 
ÎN SAC — ora 20 ; Teatrul Giu

lești EPOLEȚII INVIZIBILI — 
ora 10 ; NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30 ; Teatrul,„Ion Creangă" : 
CINCI SĂPTĂMÎNI ÎN BALCON
— orele 10 și 16 ; Studioul 
I.A.T.C. : CARAGIALE.. DAR NU 
TEATRU — ora 10,30 ; DIVERTIS
MENT ’70 — ora 20 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : IB — ora 11 ; PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19.30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : ILEANA SÎNZTANA — ora 
11 ; NOCTURN IV — ora 21.30; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17 : Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DipiNEi — 
orele 10 și 19,30 ; Circul Globus : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA
— orele 10 ; 16,30 ; 19,30 ; Ansam
blul „Rapsodia Română" : CON
CERT DE MUZICĂ POPULARĂ
— ora 19,30.

SIMBATA, 1 MAI 1971

PROGRAMELE I ȘI II
• în jurul orei 9,00 transmisiuni 

de la mitingurile și demonstrațiile 
oamenilor muncii din Capitală și 
din țară cu prilejul zilei de 1 Mai
• 12,30 Rîde iară primăvara — 
program de cîntece patriotice și 
revoluționare • 13,00 Răsună cîn- 
tecul și jocul pe întinsul patriei
• ■ 14.00 Melodii cu... prioritate
• 14,30 Tîrgul Internațional 
București 1970 — film documentar

• 14,50 Concert de prînz • 15,15 
Tenis de cîmp : România-Olanda 
in cadrul „Cupei Davis" — parti
da de dublu (Transmisie directă

la, AI?na ..Progresul- • 17,00 Fotbal : R.D.G.-ltalia în prelimi
nariile turneului olimpic. Trans
misiune directă de la Dresda
• 18.45 Cîntece de voie bună
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Desene 
animate e 20,15 Timpul florilor 
— spectacol TV * 22,45 Telejurna
lul de noapte • 23,00 Cîntece de 
petrecere și romanțe.

DUMINICA, 2 MAI 1971
PROGRAMELE I și II

• 9,00 Matineu duminical pen
tru copii • 10,00 Viata satului
• 11,30 Succese ale muzicii româ
nești • 12,00 De strajă patriei
• 12,30 Cîntecul zărilor • 13,45 
Duminică sportivă : Hipism — 
Marele premiu Steeple-Chase al 
Angliei — înregsitrare de la Li
verpool. Tenis de cîmp : Româ
nia-Olanda în cadrul „Cupei 
Davis". Ultimele două meciuri de 
simplu. Fotbal : Politehnica Iași- 
Steaua. Transmisiune directă de 
la Iași • 17,00 Cîntare Patriei. 
Concurs coral interjudețean
• 18,10 Program de circ « 18.40 
Scîndura — o comedie cu Eric 
Sykes și Tomy Cooper « 19.20 
1001 de seri * 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Reportaj TV 
„Băiatul și muzica11 « 20.30 Film 
artistic : Semnul lui Zorro • 22.00 
Pagini alese din opere și operete 
e 22,35 Telejurnalul de noapte 
e 22,45 Telesport.
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