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în ziua de 11 mai 1971 a avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv ol C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușetcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român. Au participat 
miniștri și șefi ai unor organizații și instituții centrale.

Cu acest prilej au fost analizate și adoptate principalele 
prevederi ale proiectului planului de stat pe anul 1972, pre
cum și ale programului cercetării științifice pe perioada 1971— 
1980.
. în continuare. Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a dezbătui 

și aprobat propunerile cu privire la majorarea, în cursul actua
lului cincinal, a pensiilor de asigurări sociale de stat, a pensii
lor I.O.V.R. și a ajutoarelor sociale.

De asemenea, a fost aprobat proiectul Legii cu privire la 
cetățenia română, urmînd ca acesta să fie supus spre adoptare 
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.

în cadrul ședinței au fost examinate și aprobate principiile 
și normele generale privind stabilirea prețurilor și tarifelor, care 
urmează a fi legiferate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai adoptat hotărîrea 
cu privire la îmbunătățirea regimului de soldare a mărfurilor 
sezoniere din rețeaua comercială. In urma aplicării acestei ho- 
tărîri populația va beneficia, în decurs de un an, de reduceri 
de prețuri în sumă de circa 600 milioane lei.

Specialiști din două unități economice

oferă argumente ce îndeamnă la

RIDICAREA CONTRIBUȚIEI
TINERILOR ÎN ACȚIUNEA

DE AUTOUTILARE
Am vizitat cu cîteva zile în urma Expozițiile 

de mașini-unelte, utilaje și instalații realizate 
prin autoutilare de către Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministerul Construc
țiilor Industriale. Alături de noi, specialiștii 
diverselor uzine interesate se opresc îndelung 
în fața standurilor, cer amănunte asupra per
formanțelor tehnice și eficienței economice 
obținute prin racordarea în circuitul productiv 
a exponatelor. Fără să vrem sîntem obligați 
la o remarcă : numele autorilor produselor lip
sesc. Ne-am propus de aceea să extindem in

vestigațiile în întreprinderile a căror denumire 
afișată vizibil ne indică, cu exactitate, locul 
unde au fost concepute și materializate agre
gatele. Ne-am deplasat așadar la uzina 
„Tractorul" din Brașov și întreprinderea de 
montaje București,. prezente de prestigiu în 
cele două expoziții. Acum, prin intermediul 
ziarului, facem cunoscut nu numai numele ce
lor ce și-au pus semnătura la diversele auto- 
utilării — între care mulți sînt tineri — ci și 
cîteva din opiniile lor asupra drumului parcurs 
în această importantă acțiune.

„Studiu""
Foto : EMIL COJOCARU

Însuflețiți de strălucitul 
dumneavoastră exemplu, 

vom fi mereu cu brațul, cu ghidul 
și inima alături de partid!

Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 50-a 
aniversări a Partidului Comunist Român, 
al conferirii titlului de „Erou al Repu
blicii Socialiste România" și a Ordinuy 
lui „Victoria Socialismului" tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român 
continuă să sosească telegrame adresa
te de numeroase organizații de partid, 
obștești, de tineret, de colective de 
muncă din fabrici și uzine, de instituții

de știință, cultură și artă, de oameni ai 
muncii care exprimă deosebita lor sa
tisfacție pentru înaltele distincții acor
date conducătorului partidului și statu
lui și cele mai calde felicitări și urări 
de sănătate secretarului general al 
partidului, precum și hotărîrea lor fer
mă de a nu precupeți nici un efort 
pentru a da viață Directivelor celui 
de-al X-lea Congres al partidului.

Ing. Boris Naiman : Concepe
rea și construiiea mașinii de tras 
coturi pe dorn ne-a scos dintr-o 
mare încurcătură, care în urmă 
cu cîțiva ani părea fără ieșire. 
Necesarul de coturi în cadrul în
treprinderii noajlre devenise de 
ordinul zecilqr de mii. Trebuiau 
deci realizate prin sudură —pro
cedeul clasic folosit de noi pînă 
nu demult pentru îmbinarea sub 
un anumit unghi a țevilor —• ra
cordări între zeci de mii de țevi 
cu diametrul variind între 50 și 
350 mm. Volumul foarte mare de 
manoperă, consumul exagerat de 
metal și în final obținerea unor 
îmbinări nu o dată necorespun- 
zătoare calitativ erau principalele 
neajunsuri care ne-au determinat 
să căutăm o altă soluție. Ce era 
să facem ? Am optat pentru im
port. Furnizorii externi însă nu 
numai că nu ne puteau livra can
titatea necesară, dar coturile ofe
rite de ei, mai ales pentru țevile 
de diametre mari, erau de proas
tă calitate. Ni se cerea peste 1 
milion de lei valută și proble
ma rămînea practic nerezolvată. 
Era pusă în pericol însăși reali
zarea planului de montaj a unor 
instalații chimice de maximă im
portanță, eram legați de mîini în 
finalizarea unor lucrări de iri
gații. Trebuia depistată o altă 
cale care să ne scoată din im
pas. A fost găsită de colectivul 
constituit ad-hoc, din care fac 
parte împreună cu directorul ge
neral Anghel Radulescu, ing. Ma
rian Garibaldi și muncitorul Du
mitru Marinescu. Așa s-a născut 
mașina de tras coturi pe dorn. 
Rezultatul ? Prin cele două ma
șini de acest fel realizate deja 
s-au economisit pînă în prezent 
peste 1 milion de lei valută. Cu 
ajutorul acestor mașini, vom pu
tea satisface în întregime nece
sitățile întreprinderii, chiar dacă 
în anii următori cerințele de co
turi vor fi cu cel puțin 30 la su
tă mai mari ca acum. La o pro
ducție anuală de 60 000 coturi se 
obțin 630 mii lei economii la pre
țul de cost și se consumă cu 87 
tone metal mai puțin. La prețu
rile curente și la capacitatea o- 
mologată se pot realiza anual 
100 000 bucăți coturi și 2 000 000 
lei economii la prețul de cost. 
Calitatea deosebită a coturilor 
obținute de noi, forma lor per
fectă, fără ovalitate sau defor- 
mații și mai ales constanța gro
simii a făcut să primim deja 
cereri pentru export.

I. MORARU
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Urgențele acestor zile 
în agricultură

• ÎNCHEIEREA GRABNICA A ÎNSĂMÎN ȚĂRILOR • EVACUAREA APEI DE PE TERENU
RILE UNDE BĂLTEȘTE • EXECUTAREA MASIVĂ A LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE.

Au fost cîteva zile cu ploi a- 
bundente în toată țara. In me
die, peste o sută zece litri pre-

CE ÎNSEAMNĂ pentru studențiiINSTITUTELOR TEHNICE
PRACTICA

DE INIȚIERE 
ÎN PROFESIE ?

La deschiderea cursurilor a- 
cestui an universitar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbind des
pre necesitatea unei legături cît 
mai strînse a învățămîntului su
perior tehnic cu activitatea prac
tică, productivă, arăta : „Stu
dentul trebuie sa-și propună ca, 
în cei cinci ani de învățămînt 
in politehnică, să-și însușească 
și cunoștințele profesionale la 
nivelul de muncitor calificat. 
Dacă vrea să îndrume mîine, 
cînd va fi inginer, pe muncitor, 
el trebuie să aibă cel puțin ni
velul de cunoștințe practice al 
acestuia, plus cunoștințele teo
retice de inginer. De aceea, este 
necesar ca practica să fie în așa 
fel organizată încît studentul să 
lucreze cîteva luni cum lucrează 
ucenicul în fabrică, apoi ca 
muncitor, ca maistru și să facă 
și practică de inginer în acești 
cinci ani. Numai așa, cînd va 
termina studiile, el va cunoaște 
bine problemele practice ale 
producției, se va putea încadra 
imediat în procesul de muncă".

Cum s-au concretizat, în acti
vitatea institutelor tehnice, a- 
ceste indicații ? Ce soluții s-au 
adoptat pentru ca, într-adevăr, 
studenții să poată efectua prac
tica de producție paralel cu pre
gătirea teoretică ? 

cipitații pe metru patrat. Ca ur
mare, lucrul în cîmp a fost în
trerupt. Muncile s-au aglomerat.

Iată doar cîteva din întrebă
rile cărora le-am căutat răspun
sul analizînd experiența de a- 
proape un an a Institutului po
litehnic din Timișoara. încă 
de Ia începutul noului an uni
versitar, la recomandările Mi
nisterului învățămîntului, con
ducerea institutului a alcătuit 
un plan detaliat privind orga
nizarea și desfășurarea practicii 
studențești. Astfel, pentru stu
denții anilor I și II s-a stabilit 
ca zilele de practică — cu de
osebire acolo unde există un 
număr mic de studenți — să se 
efectueze în atelierele și labo
ratoarele facultăților. Această 
măsură are drept obiectiv prin
cipal inițierea studenților în 
profesie. După cum ne. încre
dințează prof. dr. ing Ion De-

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Precizia milimetrică este o 
calitate ce i se cere nu nu
mai instrumentului ci și ochiu

lui.
Foto : O. PLEC AN 

Lucrărilor de întreținere, fortuit, 
li se adaugă acum restanțele la 
semănat. Pe o bună parte din su
prafețele deja cultivate apa băl
tește.

— Ce recomandă Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor în a- 
ceste condiții ?

— Rețete, general valabile, ne 
spunea tovarășul VASILE VE- 
DEANU, director general în Mi
nisterul Agriculturii, nu se pot 
da. Volumul lucrărilor ce se im
pun a fi executate acum e atît 
de mare și de diversificat de la 
o unitate la alta încît numai o 
foarte bună organizare a muncii, 
folosirea tuturor forțelor poate a- 
sigura executarea lor la timp, așa 
cum impune agrotehnica fiecărei 
culturi. Ceea ce se cuvine remar
cat încă de la început este fap
tul că, excluzînd zonele restrîn- 
se unde excesul de precipitații 
a determinat revărsări ușoare de 
apă, în cea mai mare parte a ță
rii ultimele ploi, deși cantitativ 
mai substanțiale decît cele ce au 
provocat dezastrul de anul trecut, 
au echilibrat umiditatea din sol. 
Vînturile și căldurile înregistrate 
în aprilie determinaseră o accen
tuată evaporație, mai ales în su
dul și vestul țării aparînd prime
le simptome de secetă atît la cul
turile prășitoare, în legumicul
tura cît și la semănăturile din 
toamnă. Cele cîteva zile cu ploaie 
continuă au provocat însă băl
tiri, au amînat semănatul unor 
culturi, au favorizat dezvoltarea 
luxuriantă a buruienilor. întreba
rea este ce trebuie făcut în aces-

DE CE CULTURISM
Preocuparea pentru dezvolta

rea armonioasă a corpului, nu 
numai pe plan structural dar și 
estetic, se pare că a generat no
țiunea de „culturism", în S.U.A. 
numit „body-building" (construc
ția corpului). Deși în Europa 
culturismul se dezvoltă după 
principiile celui american, miș
carea capătă valențe noi, fiind 
integrată încetul cu încetul în 
educația fizică generală. Pe plan 
internațional recunoașterea a- 
cestei mișcări, ramură a educa
ției fizice, capătă o confirmare 
în 1949 cînd vechea federație 
internațională de haltere devine 
federația internațională de hal
tere și culturism (F.I.H.C.). în 
prezent culturismul a depășit 
limitele unei mode, sfera lui de 
influență nu se mai oprește 
doar la satisfacerea unor cerințe 
unilaterale de estetică a trupu
lui, cunoscînd o largă răspîndire 
cu precădere în rîndurile gene
rațiilor tinere.

Tn țara noastră primele con
cursuri de culturism au început 
sâ fie organizate încă din 1966 
iar pe plan european primele 
competiții continentale au fost 
organizate în 1965. Deoarece din 
ce în ce mai mulți școlari și 
studenți. femei, muncitori, in
telectuali, sînt interesați în 
practicarea culturismului, se 

te condiții ? Mai întîi, se impu
ne intensificarea ritmului la în- 
sămînțarea porumbului. Cele a- 
proape 140 000 hectare în res
tanță trebuie să se însărnînțeze 
în cel mult trei-patru zile. Fap
tul că suprafețe mari se afla 
concentrate în județe cu o pu
ternică bază mecanică, cu largi 
posibilități de mecanizare, cum 
sînt Olt, Dolj, Arad, Ialomița,

GH. FECIORU

(Continuare tn pag. a Lll-a)
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IN PAGINA A 4-A:

VA INVITAM
LA DRUM

Tncepînd de azi, ziarul nostru o- 
feră săptămînal cititorilor o pagină 
specială de turism.

Citiți în pagina a 4-a — INVI
TAȚIE LA DRUM — prima pagină 
specială de turism a SCÎNTEII TI
NERETULUI.

R

Dr. IOAN DRĂGAN
medic primar, director dl Centrului de medicină 

sportivă — București

cuvine să abordăm ceva mai 
larg fondul problemei.. De ce 
culturism ? încă din antichitate 
înfrumusețarea corpului ome
nesc prin exerciții fizice consti
tuia un criteriu de apreciere a 
superiorității umane, în cadrul 
principiului „mens sana in cor- 

Dezbaterea noastră
pore sano“. Așa de pildă, marii 
artiști ai antichității au căutat 
și găsit adeseori în frumusețea 
și armonia corporală surse fer
tile de inspirație. Astfel „Dori
torul" (purtătorul de lance) lui 
Policlet. „Discobolul" lui Miron, 
..Venera" din Cnide a lui 
Praxitele etc. reprezintă minu
nate exemple de frumusețe si 
armonie corporală. De altfel, 
Michelangelo (în ..Agonie și ex
taz" de Irving Stone) snune 
că-și închină viața creării in

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, alăturîndu-se senti
mentelor exprimate de între
gul nostru popor, se spune 
în telegrama adresată, își în
dreaptă gîndurile pline de re
cunoștință și prețuire către 
Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, că
tre dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și vă adresează 
din toată Inima cele mai cal
de felicitări cu prilejul acor
dării înaltului titlu de „Erou 
al Republicii Socialiste Româ
nia" și al Ordinului „Victoria 
Socialismului14. însuflețite de 
exemplul cu care slujiți inte
resele poporului nostru și de 
îndrumările dumneavoastră 
prețioase, sindicatele vor de
pune întreaga lor energie și 
capacitate de munca pentru 
înfăptuirea mărețelor obiecti
ve stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului pentru 
prosperitatea țării, pentru ri
dicarea patriei pe culmile 

marmură și culoare a unor făp
turi frumoase, pentru că adoră 
frumusețea umană. Deci o 
primă justificare a „culturis
mului" o reprezintă frumusețea 
și armonia corporală.

îmbinarea muncii fizice cu 
cea intelectuală reprezintă o 

altă teză a practicării „culturis
mului". Nu puțini oameni do 
cultură, de știință, și-au adăugat 
la celebritatea obținută pe tă- 
rim intelectual succese de ordin 
fizic. Este suficient să amintim 
de Pitagora (învingător la Olim
pia la pugilat). Sofocle (adept 
convins al palestrelor, locul 
unde se practica gimnastica). 
Euripide (încoronat la Atena 
pentru pugilat) și alții care țin 
să probeze în mod practic dic- 

cele mai înalte ale civilizației 
și progresului.

întreaga dumneavoastră ac
tivitate pusă în slujba ferici
rii poporului, ridicării Româ
niei socialiste pe noi culmi 
ale progresului și prosperită
ții, se arată în telegrama Bi
roului Comitetului județean 
P.C.R. și Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular ju
dețean Gorj, constituie pen
tru toți comuniștii un minu
nat exemplu de urmat. Vă 
asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
tuturor oamenilor muncii din 
acest județ, că vom depune 
toate eforturile și capacitatea 
noastră pentru îndeplinirea e- 
xemplară a indicațiilor dum
neavoastră și a sarcinilor ce 
ne revin, aducindu-ne o con
tribuție sporită la opera de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa- i 
tria noastră.

în telegrama Comitetului ' 
județean Vîlcea al P.C.R. se | 
spune : întreaga dumneavoas- | 
tră viață se contopește cu *iiiii i i i i| i i i j

tonul „mens sana in corpore 
sano".

Lăsind la o parte exagerările, 
pe care timpul le înlătură ori
cum. concepem azi culturismul 
ca un complex de exerciții fi
zice elaborate în mod științific 
(parte integrantă a educației fi
zice și sportului), efectuate cu 
diverse aparate ajutătoare (ex- 
tensoare. haltere de diferite di
mensiuni și greutăți, helcome- 
tre. gantere, diverse alte apa
rate etc.) și care urmăresc in 
principal dezvoltarea forței, re
zistenței și a indemînării. In a- 
celași timp, practicate în core
lație cu alte mijloace (turism, 
înot, schi, jocuri sportive) și sub 
influența factorilor naturali de 
mediu, aceste exerciții contri
buie la o dezvoltare corectă și 
armonioasă, estetică chiar, fapt 
ce-a făcut pe unii ca în exage
rările lor să insiste asupra la- 
turei estetice, unilateral (in 
scop de reclamă mai ales) și a 
impus unele rezerve în practi
carea largă de către tineri. Re
iese că reținînd din această miș
care (culturismul) partea esen
țială — exercițiul fizic cu apa
rate ajutătoare și sub influența 
factorilor de mediu ■— chiar/

(Continuare în pag. a V-a) 

istoria partidului și a po
porului. De aceea, vă do
rim, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și 
fericire, ani mulți de viață și 
putere de muncă și vă asigu
răm încă o dată că oamenii 
muncii din județul Vîlcea își 
vor consacra toate forțele, în
treaga lor capacitate de mun
că înfăptuirii programului 
bogat elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului, sarci
nilor complexe ce ne revin 
din actualul plan cincinal, 
pentru continua înflorire a 
patriei noastre dragi — 
România socialistă.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Mureș — 
români, maghiari, germani — 
își exprimă din adîncul ini-

(Continuare în pag. a ll-a)

OPINII

Permanenta 
vocației 
clasice

DAN ZAMFIRESCU

Se vorbește curent, în critica 
literară de Bildungsroman — 
rornan care înfățișează formarea 
unei personalități. S-ar putea 
vorbi la fel de bine despre 
Biidungsgesichte — istoria con
cepută ca cercetare a modului în 
care s-a făurit. în trăsăturile 
sale definitorii, un stat, o na
țiune sau o cultură. Interesul și 
utilitatea unei asemenea istorii 
stă în faptul că ea pune pe cetă
țean — dornic a fi mai mult 
decît un atom amorf și egoist 
al unei societăți fără fiziono
mie închegată — sau pe creato
rul pasionat de cunoașterea căi
lor și a legilor urmate de evo
luția acelei realități spirituale în 
mijlocul căreia s-a născut și pe 
care e chemat să o dezvolte și 
continue. în situația dea reface, 
pentru sine. în procesul formă
rii propriei personalități, expe
riența fecundă și multiseculară 
a tării, a poporului și a culturii 
sale. Toate marile epoci de crea
ție, fie în politică, fie în cultu
ră. s-au simțit chemate către un 
asemenea studiu, nu al lucrurilor 
..făcute" ci al modului, al pro
cesului prin care ele s-au făcut, 
setoase fiind de a învăța — în 
felul creatorilor ucenicind la 
marii maestri — din trecut cele 
necesare făuririi prezentului și 
viitorului, cele ce asigură ..înain
tarea organică după legi pro
prii" cum numea G. Călinescu 
tradiția.

Tradiția clasică a culturii ro
mânești. geneza, manifestările 
și importanța ei, fac obiectul 
cărții recent apărute a profeso
rului Dîmitrie Păcurariu, titula
rul catedrei de literatură româ
nă modernă de la Universitatea 
din București și autorul. între 
altele, al celei mai bune mono
grafii despre Ion Ghica (apărută 
în 1965). Clasicismul românesc 
este întiia monografie ce-și pro
pune în exclusivitate a urmări 
sistematic procesul de cristaliza-

(Continuare tn pag. a ll-a)
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însuflețiți de strălucitul OLIMPIADE 
ȘCOLARE

CHIMIȘTII și-au desemnat ciștigătorii VERNISAJ

dumneavoastră exemplu,

și inima alături ie pârtii!
(Urmare din pag. 1)

mii, mult stimate și Jubite to
varășe Nicolae ~ 7
cele mai vii sentimente 
bucurie cu ocazia 
înaltelor distincții, 
niază în telegrama Comitetu
lui județean Mureș al P.C.R. 
Vă rugăm să primiți și cu 
acest prilej solemn hotărîrea 
noastră fermă și unanimă de 
a milita fără precupețire pen
tru traducerea în viață a sar
cinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al X-lea 
al partidului, pentru înfăp
tuirea programului de dez
voltare multilaterală a scum
pei noastre patrii.

Acordarea acestor înalte dis
tincții simbolizează perfecta 
identificare a vieții dumnea
voastră, din cea mai fragedă 
vîrstă, cu lupta eroică a parti
dului și poporului, pentru în
deplinirea idealurilor de liber
tate și bunăstare, se spune în 
telegrama Biroului Comitetu
lui județean Galați, al P.C.R. 
Vă transmitem din inimă cele 
mai sincere felicitări, calde u- 
rări de sănătate și Viață înde
lungată, dumneavoastră, proe
minentă personalitate a clasei 
rriuncitoâre, conducător care 
veghează cu înțelepciune și 
înaltă responsabilitate la des
tinele națiunii noastre, la fău
rirea pe pămîntul nostru stră
bun a societății socialiste și 
comuniste, vis de aur al gene
rațiilor de luptători comuniști.

Dînd glas sentimentelor ce-i 
animă pe toți oamenii muncii 
de pe meleagurile bănățene — 
români, germani, maghiari,, 
sîrbi și de alte naționalități în 
telegrama Biroului Comitetului 
județean Timiș ai P.C.R., se 
spune : în aceste înalte dis
tincții vedem o minunată ex
presie a dragostei nețărmurite 
și a profundului devotament 
cu care vă înconjoară întregul 
partid și popor, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Datorită 
înțelepciunii cu care ați știut 
să îndrumați forțele națiunii 
noastre socialiste, România a 
parcurs în ultimii ani cea mai 
rodnică perioadă din întreaga 
sa istorie. Pășind la înfăptui
rea luminosului program sta
bilit de Congresul al X-lea, a- 
vem deplina certitudine că — 
în frunte cu dumneavoastră — 
partidul și poporul nostru vor 
obține noi și însemnate izbînzi 
pe calea progresului neîncetat 
al patriei, a creșterii continue 
a prestigiului ei internațional, 

în telegrama adresată în nu
mele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe cu
prinsul județului de către Co
mitetul județean Alba al Par
tidului Comunist Român, se 
subliniază, între altele :

în ampla expunere pe care 
a-ți făcut-o la adunarea solem
nă din Capitală, document de 
o deosebită valoare teoretică 
și practică, noi vedem o stră
lucită sinteză a experienței 
cîștigate de partidul nostru, 
contribuția sa proprie, crea
toare, la dezvoltarea gîndirii 
marxist-leniniste. Programul 
grandios cuprins în cuvîntul 
dumneavoastră la înaltul jubi
leu, a făcut să vibreze mai pu
ternic în fiecare comunist, în 
fiecare om al muncii, fără deo
sebire de naționalitate, profun
dul atașament, voința și hotă
rîrea neclintită de a transpu
ne în viață sarcinile sporite ce 
ne revin, de a face totul ca 
munca noastră să devină mai 
rodnică, mai productivă.

Biroul Comitetului județean 
Brăila al P. C. R., comuniștii, 
oamenii muncii din această 
parte a țării, se spune într-o 
altă telegramă, alături de în
tregul popor, au primit cu 
satisfacție și nemărginită 
bucurie hotărîrea Comitetului 
Central al partidului și a Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, prin care 
vi s-a conferit Dumneavoastră, 
fiul cel mai stimat și iubit al 
partidului și poporului nos
tru, înaltele distincții. Mîn- 
dri de 
plinirea 
veac de 
lui, celui 
porului, 
pentru cauza națiunii s-au 
decernat aceste distincții, vă 
asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
tuturor Comuniștilor și cetățe
nilor din județul Brăila, că 
vom acționa cu energie spori
tă pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru 
ridicarea României socialiste 
pe culmi tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

Telegrame care dau glas sen
timentelor de bucurie pentru 
acordarea înaltelor distincții 
secretarului general al partidu
lui, ca o expresie a recunoș
tinței întregului nostru popor 
față de munca sa neobosită 
desfășurată pentru binele țării, 
precum și hotărîrii tuturor oa
menilor muncii de a da viață 
luminosului program de edi- 
licare a societății socialiste

Ceaușescu, 
de 

conferirii 
se subli-

faptul că la im
unei jumătăți de 
la crearea partîdu- 
mai iubit fiu al po- 
luptător neînfricat

multilateral dezvoltate, au mai 
adresat Comitetele de partid 
ale sectoarelor 3, 4 și 5 din 
Capitală, Comitetele munici
pale de partid Pitești și Odor- 
heiu Secuieșc, Comitetul oră
șenesc de partid Curtea de Ar- 
®eș.

Telegrame de felicitare au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și consiliile județe
ne ale oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană.

Alături de oamenii muncii 
români, germani și de alte na
ționalități, de pe cuprinsul ju
dețului, se scrie în telegrama 
Consiliului județean Brașov al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, animați de ace
lași patriotism fierbinte ne an
gajăm solemn, și cu această 
ocazie, ca strîns uniți în jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central, în frunte cu dumnea
voastră, însuflețiți de strălu
citul dumneavoastră exemplu 
de consecvență patriotică și 
internationalists, să nu precu
pețim nici un efort pentru 
realizarea grandioasei opere de 
desăvîrșire a orînduirii socia
liste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie comu
nă —. Republica Socialistă 
România.

Vă încredințăm în aceste 
clipe de mîndrie patriotică 
pentru toți cetățenii acestei 
țări — se arată în telegrama 
Consiliului județean Brașov al 
oamenilor muncii de naționa
litate germană — că sîntem și 
vom fi mereu, cu brațul, gîn
dul și inima noastră alături 
de partid,,alături de dumnea- 

' voastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, și că 
voiri depune la locurile noastre 
de muncă și de acum înainte 
toate eforturile pentru dezvol
tarea multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

în telegrama Consiliului ju
dețean Alba al oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă, se arată între altele : Uniți 
prin aspirații și idealuri co
mune în marea familie a 
României socialiste, călăuziți 
de Partidul Comunist Ro
mân, vă asigurăm mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în munca noas
tră de viitor vom depune toa
tă priceperea și puterea noas
tră, ne vom înfrăți și mai 
mult eforturile noastre cu ale 
tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, cu ale 
întregului popor, pentru con
struirea societății socialiste și 
comuniste in patria noastră 
comună, Republica Socialistă 
România.

Au sosit, de asemenea, te
legrame din partea Comitete- , 
lor județene ale Uniunii Tine
retului Comunist.

Exemplul dumneavoastră 
luminos de slujire cu întrea
ga ființă a cauzei partidului 
și poporului, de înalt devota
ment și dăruire revoluționară 
față de înflorirea continuă a 
patriei este pentru noi uteciș- 
tii. pentru tineretul patriei — 
se spune în telegrama Comi
tetului județean Prahova al 
U.T.C. — un permanent în
demn, o flacără vie. călăuzi
toare în întreaga activitate.

Vă asigurăm iubite tovară
șe secretar general, că noi, ti
nerii prahoveni vom fi mereu 
în primele rînduri acolo unde 
partidul ne va cere, mobili- 
zîndu-ne forțele și energiile 
în vederea înfăptuirii neabă
tute a politicii partidului nos
tru.

Oamenii muncii din indus
trie. alăturîndu-se bucuriei 
care a cuprins în aceste zile 
întregul nostru popor, adre
sează din inimă calde și sin
cere felicitări și urări de via
ță lungă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, succes deplin în 
laborioasa activitate pe care 
o desfășoară spre binele și 
prosperitatea întregului po
por. O dată cu sentimentele 
de recunoștință pentru grija 
pe care secretarul general o 
manifestă în permanență față
de progresul țării și bună
starea oamenilor muncii co
lectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din zeci și 
zeci de fabrici și uzine de pe 
cuprinsul țării exprimă anga
jamentul de a îndeplini sarci
nile ce le revin din programul 
elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului pentru 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a țării.

Dînd expresie simțăminte- 
lor lor de înaltă prețuire, de 
dragoste și recunoștință, față 
de Comitetul Central al par
tidului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei ce 
muncesc pe ogoarele înfrățite 
ale patriei, au adresat din 
adîncul inimii secretarului ge
neral al partidului călduroase 
felicitări cu prilejul conferi
rii înaltelor distincții.

Exprimăm și cu acest mi
nunat prilej, se arată în 
telegrama Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor I

Agricole de Producție, 
tașamentul deplin al 
tregii țărănimi la politica 
Partidului Comunist Român, 
angajamentul ei ferm de a 
munci fără preget pentru în
făptuirea obiectivelor trasate 
agriculturii de Congresul al 
X-lea

Au sosit, de asemenea, tele
grame de la Comitetele execu
tive ale uniunilor județene ale 
cooperativelor de consum.

Numeroase colective din in
stituții de cultură și artă, ins
titute de învățămînt superior, 
licee și școli, precum și inte
lectuali, au adresat, la rîndul 
lor, telegrame de felicitare ex- 
primînd stima și dragostea 
față de secretarul general al 
partidului nostru.

în această minunată primă
vară — se sc/.’ie în telegrama 
Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune — care este deo
potrivă a naturii, partidului și 
patriei, însuflețiți de exemplul 
luminos pe care-1 oferă, zi de 
Zi și ceas de ceas, activitatea 
dumneavoastră, desfășurată cu 
nobilă dăruire și pasiune co
muniste, dăm glas hotărîrii și 
voinței noastre de a face din 
strădaniile pentru îndeplinirea 
programului partidului, rațiu
nea supremă a muncii și vieții 
noy>tre, dăruite cu devotament 
și abnegație cauzei partidului. 
Primiți din adîncul inimilor 
noastre urarea cu care de 
veacuri poporul și-a cinstit cei 
mai iubiți fii și conducători ai 
săi : Să ne trăiți întru mulți

în-

Ultima etapă a olimpiadei de 
chimie a reunit, la București, 
460 de elevi din școli profesio
nale, licee de specialitate și licee 
teoretice calificați din preceden
tele faze ale întrecerii. Cifrele 
de participare — 20 000 de elevi 
în prima fază, 6 600 în cea de a 
doua — indică o fermă ascen
siune a pasiunii existente în 
școlile din întreaga țară pentru 
fascinanta disciplină a retorte
lor și moleculelor.

O notă excelență pentru elevi, 
buna pregătire a lor este și ro
dul muneii entuziaste a profe
sorilor care i-au inițiat în se
cretele disciplinei aflate în epo
ca noastră în plină efervescentă 
cu maxime efecte pentru civili
zația materială. înțelegerea, pa
siunea pentru chimie — materia 
formulelor numai aparent aride 
— existentă cu certitudine în 
școlile din toate județele, oferă 
justificate premise de optimism 
pentru viitoarele generații, de 
specialiști. Astăzi, premianți său 
finaliști ai olimpiadei, mîine in
gineri ai chimiei viitorului^ — 
elevii au făcut dovada calități
lor majore ale tineretului șco
lar : cultivarea permanentă a 
studiului, curiozitatea neobosită 
față de știință, aspirația conti
nuă spre autodepășire. Exemplu 
elocvent și mobilizator este pre
zența pe listele de mențiuni 
pentru clasa a iX-a a elevului 
ALEXANDRU REDEVEȚCHI. 
din clasa a V-a a liceului din 
Satu-Mare. Felicitărilor merita
te adresate ieri tuturor partici- 
panților la faza finală, în sala 
de festivități a Liceului Gh. Lâ- 
zăr din București de către re
prezentanți ai C.C. al U.T.C., ai 
Ministerului Învățămîntului și ai 
Societății științifice de speciali
tate. le adăugăm și noi, ca un 
meritat memento, lista cîștigă- 
torilor;

CLASA a IX-a : Adriana Va- 
silescu, liceul Ion Luca Caragia- 
le, Ploiești —Premiul I. Cecilia 
Menciu, liceul Gh. Lazăr, Bucu- 
rești *— Premiul I, acordat de 
C.C. al U.T.C. Codruța Buzdu
gan, liceul Ștefan cel Mare, 
Suceava — Premiul II. Mihaela 
Teodoru, liceul I. L. Caragiale. 
Ploiești — Premiul III.

CLASA a X—a; Florin Avram, 
liceul Mihai Viteazul. București 
— Premiul I al C.C. al U.T.C., 
Marius Andruh, liceul B. P. 
Hașdeu, Buzău — Premiul II, 
Cornelia Mermezan, liceul De- 
cebal, Deva — Premiul III.

ADRIANA VASILESCU

CECILIA MENCIU

CLASA a Xl-a: Iftimie Nesfln- 
tu, liceul nr. 1 Bacău — Premiul 
I al C.C. al U.T.C., Carol Szabo, 
liceul Loga, Timișoara — Pre
miul II, Anca Lazăr, liceul Gh. 
Lazăr, Bucureștii — Premiul III.

CLASA a XH-a : Marcel Vlad, 
liceul Gh. Șincai, Baia Mare — 
Premiul I. Florin Ciocoi, liceul 
T. Maiorescu, Giurgiu — Pre
miul II, Ștefan Szellacsek, li
ceul I. Papiu, Tg. Mureș — Pre
miul III.

LICEE INDUSTRIALE ȘI 
ȘCOLI PROFESIONALE : Ma
riana Bancea, liceul industrial 
de chimie, Pitești — Premiul I 
al C.C. al U.T.C., Aurelia Grecu 
liceul industrial de chimie, 
București —• Premiul II, Marta 
Stem, liceul economic, Arad — 
Premiul III.

FLORIN AVRAM MARIANA BANCEA

IFTIMIE NESFINTU

MARCEL VLAD

" .. • 1 """

SERATA ; rulează la Patria 
(orele 11.30; 14; 16 30; 19; 2130).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru* 
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Capitol (ora 19,30), 
Grădina Modern (ora 20).

EU FRANCISK SKORINA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

EVOCĂRI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,45 în continuare),

PAN VOLODYJOWSKI: rulează 
la Lumina (orele 16,30; 20).

GOOL ! : rulează la Lumina (o- 
rele 9—15 în continuare).

O FLOARE ȘI DOI GRADI- 
NARI : rulează la București (ore
le 9; 12,30; 16,30. 20), Luceafărul 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30), Favorit 
(orele 9,15; 12 30; 16; 19,30). Grădi
na Doina (ora 20).

REPORTAJ CU ȘTREANGUL 
DE GÎT : rulează la Capitol (ore
le 10,30; 12,45; 16,30; 18,30; 20,45).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Feroviar (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9: 12.30: 16; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID ; rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15; 
16; 18,15).» Grădina Tomis
20.30) .

PE COMETA : rulează la 
Vița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
18,15; 20,30),

MOARTEA FILATELISTULUI :

rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Buzești (ora 18).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Buzesti (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20.30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15; 
20,30). Grădina Bucegi (ora 19,30).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18). Grădina Aurora 
(ora 20.15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Flamura (orele 10; 
14.30; 19).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Miorița (orele 10: 12,30: _ ----- — - • - - -- 9;15: 17 30; 20) Central (orele 
11.15: 14.30: 17.15: 20.15).

MIHA1 VITEAZUL ; rulează 
Munca (orele 15; 19).

ULTIMA RELICVĂ : rulează 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

LOS TARANTOS : rulează

18,15; 
13,30;
(ora

Grl-
16:

rulează la Viitorul (orele 
18 ; 20).

ADIO, GRANADA : rulează 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 
Grădina Arta (ora 19,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Moșilor (orele 15; 17,30; 
20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),
Flacăra (orele 15; 17,30; 20), Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CÎNTECELE MĂRII : rulează
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
Rahova (orele 15,30;

la

la

___ _____ _   la 
Unirea (orele 15,30: 18). Volga (O- 
rele 10; 12; 14- 16; 18.15; 20.30),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA t rulează la Lira (orele 
15.30: 18). Grădina Lira (ora 
20.30). Giulești (orele 14.30; 17,45: 
20).

CEI TREI CARE AU SPERTAT 
VESTUL : rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30; 17.45; 20). Progre
sul (orele 15.30: 18; 20).

BĂIEȚI BUNI. BĂIEȚI RĂI î 
rulează la Crîngași (orele 16: 
18: 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE :

rulează la
18: 20.15).

CÎINELE
rulează la _ ________ _____
(orele 9: 10,30; 12,30; 14.30) ; LU
MINA DE GAZ (orele 16.30; 
18,45) ; JURNALUL UNEI CAME
RISTE (ora 21).

reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
LOGODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Not‘tara“ (Bd. Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30 ; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 
19,30 ; . Teatrul „Ion Creangă" : 
COMOARA DIN INSULA PIRA
ȚILOR — ora 16 ; Studioul 
I.A.T.C. : LĂPUȘNEANUL — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei) : AMNARUL — ora 
17 ; Teatrul „Ion vasilescu" : 
REVISTA LA VOLAN —

DIN BASKERVILLE : 
Cinemateca — Union

MIERCURI, 12 MAI 1971

Opera Română : ECATERTNA 
TEODOROIU (premieră) — ora 
19,30 ; Teatrul, de Operetă : SE 
MĂRITA FETELE — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Studio) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 : Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra» (Schitu Măgu-

MIERCURI, 12 MAI 1971

• 18 oo Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — enciclopedie 
pentru copii • 18.30 Economie, 
știință, conducere. Cum funcțio
nează mecanismul gestiunii ? — 
anchetă TV. • 19,00 Moment fol
cloric. Cîntece și jocuri din Țara 
de Sus • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Reflector • 20,15 Tele- 
cinemateca : . Podul Waterloo". 
Cu Vivian Leigh Robert Tay
lor • 22,00 Cadran internațional
• 22,30 Capodoperele muzicii : 
Serenada ,.Haffner" în Re major 
K.V. 250 de Mozart (fragmente).
• 22,50 Telejurnalul de noapte.

ALEXANDRU REDEVEȚCHI

BUCURIA ANILOR MEI
»

Sub acest semnificativ titlu a 
avut Ioc vernisajul expoziției 
pionierilor din întreaga țară or
ganizată de Ministerul învăță
mîntului și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor.

Rod al participărilor artiștilor 
plastici și fotografi, puriători ai 
cravatelor roșii, la etapele jude
țene, expoziția oferă o impre
sionantă imagine ’ a potențialului 
artei pionierești, existent în școli 
și în cercurile de artă plastică 
și fotografica ale caselor pionie
rilor.

Iată și pe ciștigătorii premii
lor 1: la clasa V-a Gheorghe 
Spînu, șc. gen. 14 — Brașov 
(Cîntăreața); Ia clasa Vl-a Gogu 
Stere, șc. gen. Afumați, jud. Il
fov (în drum spre casă); Ia cla
sa Vil-a Zenaida Popa, șc. gen. 
Vulturești, jud. Ilfov (Portret de 
femeie); la clasa VUI-a Geor- 
geta Petre, șc. gen. Bolintinul 
din Vale, jud. Ilfov (Transportul 
deținuților politici). La fotografii, 
premiul 1 a fost acordat elevu
lui Ion Tulai, de la Casa pio
nierilor din Zalău. Cele peste 
500 de lucrări prezente în ex
poziția deschisă la Institutul de 
arhitectura „5on Mîncu" din 
București, exprimă o bogată te- 
matică inspirată majoritar din 
universul contemporan al preo
cupărilor micilor autori.

C. S.

Festivalul național de muzica „pop*

O seară de
MUZICĂ

Vă promisesem în numărul de 
ieri, că vom reveni cu amă
nunte asupra primei zile. înain
te de aceasta, însă, avînd în ve
dere că în presă s-a anunțat 
eronat programul festivalului, 
vi-1 oferim pe cel exact : astă 
seară — Carusel (Arad), Dentes 
(Tg. Mureș), Mondial (Bucu
rești) ; joi — Chromatic Group 4 
(Cluj), Roșu și Negru (Iași); vi
neri —- Phoenix (Timișoara), 
Olympic '64 (București).

Revenind la prima seară, sub
liniem ținuta ei deosebită. Atît 
Sfinx, cît și Modem Grup s-au 
prezentat la un nivel muzical 
ce face față oricăror exigențe 
(să nu uităm că majoritatea 
membrilor acestor formații stu
diază sau au absolvit Conserva
torul...). Liderul Sfincșilor, Dan 
Andrei, cîntă la vioară de la 
virsta de 5 ani și este un emi
nent conservatorist. Pasajele sale 
solistice, la ghitară sînt de o 
puritate muzicală rar întîlnită. 
Fie că folosește pedala, fie că, 
numai cu mîna stingă și vibra- 
fonul, reproduce sunetele violei 
sau violoncelului, fie că ne cîn
tă în franceza veche — Dan 
Andrei se distinge cu osebiie, 
este un muzician cu prestanță. 
Studentul la construcții, Comeliu 
Ionescu (ghitară-bas) — un aport 
corect (dezavantajat însă de so
norizarea nesatisfăcătoare), iar 
Marian Toroimac (ce studiază 
percuția la Conservator) s-a do
vedit un baterist de finețe, de 
nuanță, și în egală măsură un 
bun pianist. Remarcăm 
pertoriul prezentat de 
Sfinx, piesele „Șir de

din re
formați a 
cocori*'.

„Blues absurd", (text și muzică : 
Dan Andrei), precum și lied-ul 
„Languir me fais“ de George 
Enescu (din ciclul celor 7 scrise 
de marele nostru compozitor pe 
versurile lui Clement Marot) — 
într-un aranjament superb (ini
țial lied-ul era scris pentru voce 
și pian).

înainte de pauza, folk- 
,, slngerr-td Mj,rc.ea Popa (acompa

niat . de- Dan. Oprina — ghitară 
acustică și Călin Teodorescu — 
vioară), a interpretat cu ghitara 
în mînă, trei compoziții proprii. 
„Sound** foarte interesant, poe
zii de bună calitate. In special 
vioara, a adus un sunet cu totul 
special, în genul formației 
„Folck".

Petre Magdin și colegii săi din 
Modem Grup au prezentat un 
program adeseori deconectant, 
ce și-ar fi găsit mai bine locul 
în deschiderea festivalului. Soul 
(cu Dinu Trandu, solist vocal), 
dixieland (excelent brass-ul) și 
jazz (o remarcă specială pentru 
pianist). In general, pachetul de 
suflători și pianul s-au situat 
deasupra secției ritmice (din care 
i-am remarcat totuși pe Marcel 
Năvală și Florin Dumitru). Mo
dem Grup a dovedit un profe
sionalism solid, cu aranjamente 
muzicale fără greș.

După această primă seară 
ușor jazz-lficată, ieri au cîntat 
Clasic XX (Timișoara) și Metro
nom (București). Despre acestea 
două, cît și despre folk-ul „in
termediar", mîine.

OCT. URSULESCU• •••••
țin o pledoarie pentru consoli
darea în conștiința creatorilor de 
azi a surselor fundamentale ale 
marilor noastre izbînzi din tre
cut. împotriva părerii lui Ovid 
Densusianu. care nega substra
tul clasic al culturii noastre 
moderne, căinînd-o pentru că 
spre deosebire de marile li
teraturi apusene, ea n-ar fi avut 
școala antichității, se demon
strează definitiv și „vizibil pen
tru toată lumea" că, dimpotri
vă. toată literatura română 
modernă, în ceea ce a avut 
mai valoros, a beneficiat de o 
bună cunoaștere a clasicis
mului antic și modern, ceea ce 
și explică saltul pe care-1 
face, în numai un secol și ju
mătate, de la Neculce la Emi- 
nescu și Sadoveanu. Ascen
siunea rapidă, trăinicia înfăptui
rilor, aspirația spre definitiv și 
desăvîrșit. spre universal-uman, 
caracteristice culturii noastre 
moderne — fără îndoială una 
din culturile moderne cele ma! 
bine reliefate ale continentu
lui nostru și mai ales ale col
țului de lume în care trăim 
— nu ar fi fost posibile nu
mai prin improvizație genia
lă și pospai intelectual. Marii 
creatori români au ucenicit 
îndelung la cele mai mari mo
dele, dobîndindu-și mijloacele 
de a o face, și știind apoi ce să 
aleagă.

Scriind o carte de „fiziologie" 
â „creșterii culturii românești" 
văzută în perspectiva funcției 
modelatoare și propulsoare a 
clasicismului, prof. D. Păcura
riu se așează el însuși în gale
ria celor ce au luptat pentru o 
solidă educație clasică a con
științei culturale și estetice na
ționale. Cartea este cu atît mai 
bine venită acum, cînd se fac 
unele propuneri de reducere la 
o singură oră pe săptămînă a 
studiului latinei, și cînd reînno- 
darea excelentelor tradiții ale 
învățămîntului nostru clasic li
ceal așteaptă încă o acțiune ho- 
tărîtă și mai ales conștientă de 
necesitatea sa absolută pentru 
fizionomia morală și intelectuală 
a cetățenilor patriei noastre. 
Căci atîta vreme cît vom aspira 
la un mare viitor al culturii ro
mânești în epoca socialistă, nu-1 
vom putea concepe rupt de una 
din legile perene ce au deter
minat marele ei trecut» J

prima fază îi aparține, ca for
mație, temperament și activita
te, și Gheorghe Asachi (contem
poran, dar și precursor al lui 
Lazăr în întemeierea învățămân
tului național — 1813 — și al 
lui Heliade în promovarea tea
trului românesc — 1818), în vre
me ce Heliade rămîne omul 
„nou", călare pe două epoci.

Legat de anumite condiții 
istorice, sociale și culturale, pe 
care le-am fi dorit mai clar re
levate și care odată definite ar 
fi reliefat și mai bine gîndul au
torului și demonstrația sa, clasi
cismul românesc exprimă, de 
fapt, epoca de luptă pentru re
nașterea națională a poporului 
român, apăsat pe ambele ver
sante ale Carpaților de stăpîniri 
străine potrivnice dezvoltării 
sale libere ca națiune modernă,

noilor tendințe. Șeful noii direc
ții fiind Mihai Kogălhiceanu, a- 
dică tocmai conducătorul luptei 
de înnoire socială și politică a 
realității românești a vremii. 
Personalitatea lui de „șef de 
școală literară", de autor al 
celor mai categorice mani
feste romantice ale vremii 
— Discursul inaugural al 
cursului de istorie naționa
lă și programul „Daciei Lite
rare" — este luminată puternic 
de profesorul Păcurariu, care a- 
nalizează în această nouă pers
pectivă texte ce păreau a nu 
mai avea vreun secret pentru 
istoricii literari actuali. Tot ca 
un promotor militant, conștient 
de ciocnirea a două estetici, ne 
apare Negruzzi. în ambele ca
zuri, estetica anterioară clasică 
li se pare incapabilă de a asi-

.. . . a func-
suprem etice a artei sînt 

din elementele sintezei

(Urmare din pag. 1) 
re a esteticii clasice în cultura 

I română modernă și modul cum 
i a evoluat si cum a fost aplicată, 

cum a influențat cristalizarea 
I personalităților creatoare de 
I prim plan sau de penumbră ale 

perioadei 1780—1830, apoi a mul
tor alte personalități reprezenta
tive din etapele ulterioare, pînă 
astăzi. Termenul însuși de clasi
cism românesc a mai fost fo
losit de critici și istorici precum 
C. Călinescu, T. Vianu. N. Iorga, 
Al. Piru, G. Ivașcu.

A pune etapa de înnoire struc
turală a culturii române în 
ultimul sfert al veacului al 
XVIII-lea și primele decenii ale 
veacului al XIX-lea sub semnul 
clasicismului este cît se poate 
de firesc, deoarece marii arde
leni" — Micu, Șincai. Maior șl 
Buclai Deleanu sînt de fapt 
erudiți de croială clasică, de 
tipul Du Cange, Montfaucon, 
Muratori, iar ultimul și un lite
rat nutrit la cultura clasică în 
ramura ei beletristică, ce nu re
ținuse atenția severilor săî con
frați de generație. Indiferent de 
izvoarele traduse ori prelucra
te, aceeași formație clasică o vă
desc un Âaron și Barac, iar din
coace de munți Văcăreștii, Co- 
nachi. Ion Cantacuzino și alții. 
Aceasta înseamnă că procesul 
de întemeiere a beletristicii în 
cultura română nu șe înfățișea
ză ca o improvizație a cîtorva 
imitatori stîngaci, ci produsul 
activității unor cărturari de lar
gă informație literară, atît în do
meniul clasic antic, cît și în cel 
modern. Soliditatea temeliilor 
explică repeziciunea cu care se 
poate Clădi in continuare de 
către urmași a căror formație 
este, la rîndu-d, clasică prin în- 
vătămîntul local ce-1 frecven
tează. prin exemplul mentorilor 
și prin însăși înclinarea tempe
ramentală a nației către echili
bru și limoezime. De altfel. în
săși apariția unei capodopere ca 
Țiganiada în chiar prima fază 
a acestui proces de întemeiere 
a beletristicii românești atestă 
un climat saturat de cultură și 
experimentat în prelucrarea iz
voarelor si modelelor, chiar a- 
tunci cînd exersarea pe margi
nea lor stă în firea însăsi a lu
crurilor.

Acestui clasicism românesc din

anumită libertate interioară față 
de modele și curente, dezinvol
tura cu care își caută mijloacele 
de expresie a sensibilității pro
prii atît în zona genurilor clasi
ce, cît și într-a celor romantice, 
astfel incit același scriitor poate 
fi perfect folosit spre a exem
plifica ambele direcții (cazul lui 
Gr. Alexandrescu, între altele) 
atestă drumul propriu al culturii 
române în raport cu alte lite
raturi.

Sinteza de o mare rotunjime 
între romantism și permanența 
vocației clasice o găsim la Errri- 
nescu. „un romantic năzuind 
spre clasicism", dar ea nu este 
un simplu efect inconștient, ci 
un elaborat, înconjurat de o vie 
efervescență teoretică în favoa
rea idealului clasic. Această 
efervescentă este întreținută

sublinierea permanentă 
ției 
cîteva 
maioresciene între clasicism și 
estetica vremii, de sursă hege
liană și mai ales schopenhauna- 
nă, sinteză guvernată de aceleași 
imperative imediate ale edifică
rii unei mari culturi românești 
moderne. Nu se poate spune că 
prietenul și mentorul celor mai 
mari scriitori români ai epocii 
moderne nu și-a îndeplinit în 
acest sens misiunea !

După ce înfățișează, în capi
tole de privire generală și în 
minuțioase raportări la destinul 
creator al celor mai reprezenta
tivi scriitori ai vremii, modul 
cum s-a alcătuit, în decurs de 
un secol, tradiția și am zice ..re
flexele" clasice ale culturii noas
tre moderne, autorul consacră

PERMANENȚA VOCAȚIEI CLASICE
conșttentă de sine, de drepturile 
sale istorice. Prima generație de 
ctitori ai culturii noastre mo
derne sînt, de o parte și de alta 
a munților mililanți politici ale 
căror obiective și concepții ex
plică atît opțiunile, cît și limi
tele esteticii lor. Pentru a înre
gistra o ^evoluție în domeniul 
esteticii, a fost nevoie ca revo
luția să înceapă a germina în 
realitățile social-poliitice și ca ea 
să-și găsească oamenii. Pasul 
următor este legat tocmai de in
trarea lor pe scenă, cu o recep
tivitate față de noile curente ce 
străbăteau cultura europeană pe 
care n-o putea avea Conachi.

Este un merit furdamental al 
cărții de a dovedi că romantis
mul s-a impus în cultura ro
mână nu pnintr-o confluență fi
rească, datorată receptării tîrzii 
a clasicismului concomitent cu 
romantismul, cum credea N. 
Iorga și întreaga istoriografie 
literară de pînă acum, ci el a 
însemnat un moment dfc ciocni
re între două estetici, de con
fruntare ideologica-literară cu 
rațiuni clare în difereh+n de n- 
biective social-poiitice sau nu
mai culturale ale promotorilor

gura culturii române acea legă
tură directă cu realitățile națio
nale, cu tradițiile. Obiceiurile si 
istoria patriei, pe care le voiau 
luînd locul recuzitei clasice cu 
muze, zei olimpici și eroi antici.

Reacția antiromantică este și 
ea clară, uneori neașteptată ca 
direcție de pornire (Heliade și 
Odobescu) și dovedește de la în
ceput suspiciunea și inaderența 
culturii noastre la ceea ce ro
mantismul avea inform, nebulos, 
strident. Procesul de filtrare și 
echilibrare a romantismului prin 
statornica prezență a educației 
clasice este urmărit metodic și 
exemplificat concludent, prin o- 
pera celor mai reprezentativi 
scriitori ai epocii pașoptiste, în 
a căror formație romantismul 
este totuși puternic prezent. Se 
dovedește astfel personalitatea 
și originalitatea culturii noastre 
moderne încă din etapa de 
constituire, capacitatea sa de 
a-și impune ceea ce începuse a 
deveni ..norma clasică" și de 
a-și păstra concordanța cu im
perativele edificării unei litera
turi militante, ancorate în reali
tate și guvernate de luciditatea 
necesară unei ere de luptă. O

acum, pe lingă Odobescu, în 
special de Titu Maiorescu, ..un 
critic de formație clasică". în- 
tr-un fel, Maiorescu ne apare 
drept suprema întruchipare a 
tradiției Clasice, așa cum fusese 
modelată ea pe măsura reali
tăților spirituale românești de 
către trei generații de cărturari 
solid educați în contact cu cla
sicismul greco-latin, francez, 
apoi german. Ne permitem să 
sugerăm ideea că nu numai în
treaga sa școlarizare la Viena, 
care avusese la bază studiul 
limbilor și literaturilor antice (și 
în această problemă autorul a- 
duce date noi, scoase din explo
rările sale în bibliotecile viene- 
ze) și faptul că Goethe i-a fost 
modelul de o viață, a consolidat 
temperamentul și formația sa 
clasică, oi și faptul că a trebuit 
să lupte cu o realitate amorfă, 
dominată de farsă și impostură, 
iar în literatură de improvizația’ 
lucrativă și iresponsabilă. Reali
tatea românească a epocii i-a 
„actualizat" și solicitat clasi
cismul său. Patosul desăvîrșirii 
formale, al echilibrului dintre 
conținut și formă, idealul ridi
cării deasupra egoismului și

restul cărții* sale Clasicismul ro
mânesc urmăririi modului în 
care aceste reflexe și această 
tradiție își face simțită prezenta 
permanentă în creația lui G. 
Coșbuc (Viziunea clasică a unui 
poet al satului), a lu>i Duiliu 
Zamfirescu (Romantism, clasi
cism și realism) și a unui nu
măr i 
poeți 
nostru 
ratura 
Ca și 
avem 
multe cazuri, nu numai cu un 
clasicism temperamental șî asi
milat prin tradiție, ci mereu cu 
aceeași solidă cultură clasică ce 
îmbrățișează atît antichitatea, 
cît și valorile clasice din marile 
culturi europene moderne. Ne 
întîmpină, totodată, destul de 
dese afirmări categorice ale unui 
ideal clasic, încununate de cele
bra prelegere inaugurală călines- 
ciană „Sensul clasicismului".

Cartea profesorului Dimitrie 
Păcurariu, păstrînd în perma
nență contactul cu faptul indis
cutabil și sugestiv, evitînd in 
genere formulele spectaculoase 
Si teoretizările, nu este mai pu-

impresionant de critici, 
și gînditori din veacul 
(Tendințe clasice in lite- 
română a secolului XX). 

l în etapele anterioare, 
de-a face, în cele mai
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D
e curînd, la Baia 
Mare, cu prilejul 
unei mese-rotunde 
au fost invitafi, la 
o discuție cu tema 

„Conținut și mo
dalități în activitatea de edu
cație politico-ideologică a tine
retului", secretari ai unor or
ganizații U.T.C. din întreprin
deri, instituții și școli ale mu
nicipiului. studenți și cadre 
didactice, activiști ai Comite
tului județean Maramureș al 
U.T.C. în intenția unei dez
bateri de lucru, din care să 
rezulte concluzii utile activi
tății de educație comunistă a 
tineretului, pentru formarea 
uteciștilor ca militanți activi 
în înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, organiza
torii au pus în discuție, ca re
pere, direcții și aspecte princi
pale pentru afirmarea rolului 
educativ al organizațiilor U.T.C. 
Programatic, masa rotundă a 
căutat, așadar, să circumscrie 
experiența activității de educa
ție în totalitatea și varietatea 
componentelor sale — proces al 
formării fiecărui tînăr ca om al 
societății socialiste și comu
niste. prin dezvoltarea multila
terală, în vederea integrării sale 
sociale, ca personalitate crea
toare, capabilă să se formeze 
pe sine și să intervină activ în 
dezvoltarea societății.

Practic, însă, prin modul în 
care s-au desfășurat interven
țiile. teritoriul schimbului de 
opinii s-a restrîns, nefiresc, în 
special la aspecte privind mo
dalitățile în care se realizează 
informarea pe teme politico- 
ideologîce și cam atît. S-au fă
cut pe larg referiri la cercurile 
teoretice, dezbateri, la confe
rințe și simpozioane. Ia întâlni
rile cu invitați, adunări gene
rale. practic la tot ceea ce în 
viața de organizație este crista
lizat ca forme si modalități po
trivite în desfășurarea activi
tăților cu tineretul, căutîndu-se, 
predominant, în raport de mo
dul de realizare al acestora, 
răspunsuri utile dezvoltării efi
cienței lor formative. Bunăoară, 
în spiritul orientărilor date în 
ultimii ani activității organiza
ției noastre de tineret, sînt de 
remarcat în organizațiile U.T.C. 
din județ eforturi și căutări în
soțite de creșterea rolului lor în 
realizarea acestor deziderate. 
Prin acțiuni educafiVC''proprii; ■ 
determinate de cerințe’■‘Si nece
sități concrete ale fiecărui co
lectiv de muncă — dezbateri în 
adunările generale desnre modul 
cum tinerii îsi realizează sar
cinile de producție, întîlniri o- 
perative pe echipe. Ia sfîrsitul 
schimbului, initiative gen ..Mi
nutul acuză — minutul felicită", 
apariția gazetelor „Tineretul și 
producția" etc. — în organiza
țiile U.T.C. de la Uzina de ma

URGENȚELE 1N 
AGRICULTURĂ

(Urmare din pag. 1)

Suceava, Mehedinți, permite for
mularea recomandării ca zilele a- 
cestea, pe suprafețele neînsămîn- 
țate să se concentreze tractoare 
din 2—3 sau chiar mai multe 
secții de mecanizare. Să se lu
creze în schimburi prelungite, 
iar din partea cooperativelor a- 
gricole și stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii sa se ma
nifeste interes pentru aprovizio
narea ritmică a formațiilor de lu
cru cu semințe, carburanți și lu- 
brifianți. Se cer încheiate lucră
rile specifice semănatului la fa
sole, soia și orez, unde, îndeo
sebi în județele Dolj, Arad, Ti
miș, Bihor, Ilfov, Constanța, Cluj, 
Botoșani și Suceava, sînt mari 
rămîneri în urmă. Concomitent, 
forțele disponibile se cer con
centrate la executarea lucrărilor 
de împrăștiere a apei de pe por
țiunile unde aceasta băltește. Să
parea șanțurilor de scurgere, dar 
mai ales instalarea agregatelor de 
pompare și punerea lor în func
țiune trebuie să preocupe în cel 
mai înalt grad consiliile de con
ducere ale cooperativelor agrico
le, specialiști și lucrători din 
I.A.S., S.M.A. și C.A.P. Aseme
nea intervenții se impun îndeo
sebi în Bărăgan, în județele Te
leorman, Olt, Dolj și în vestul 
țării.

— în discuție, deseori ați afir
mat că umiditatea existentă acum 
în sol creează condiții superioa
re celor existente în ultimele de
cenii privind realizarea unor pro
ducții agricole superioare. Cum 
se poate preveni risipa de apă ? 
Ce lucrări recomandați să se apli
ce semănăturilor în aceste zile ?

— Fără îndoială, principala lu
crare ce se cere executată acum 
în scopul reținerii unei cantități 
cît mai mari de apă în sol, dar 
și cu alte efecte asupra produc
țiilor agricole, este întreținerea 
culturilor prășitoare. Umiditatea 
și valul de căldură ce a urmat 
ploilor de la sfîrșitul săptămînii 
trecute au stimulat nu numai dez
voltarea plantelor dar și a buru
ienilor. Efectuarea prașilelor me
canice, dar și a celor manuale 
va avea un corespondent direct 
în crearea unor condiții optime 
culturilor respective, contribuie 

șini miniere și utilaj minier și 
Flotația centrală din Baia Mare, 
de la Combinatul de exploata
rea și industrializarea lemnului, 
din Sighetul Marmației ,și altele 
s-a realizat un plus de eficien
ță. De asemenea, este de apre
ciat activitatea unor cercuri 
pentru uteciștii din întreprin
derile industriale, exploatările 
miniere și forestiere, construcții, 
transporturi, cooperație și agri
cultură, care au discutat pro
bleme de economie concretă, 
urmărind pe această cale dez
voltarea gîndirii economice a 
tinerilor. De subliniat că, fie la 
Institutul de proiectări jude
țean. fie în municipiul Sighetul 
Marmației sau în comuna Moi
sei, astfel de cercuri au cu-

Formele la care apelăm sînt bune

CUM LE RAPORTĂM
LA CONȚINUT?

noscut participarea activă a 
uteciștilor și prin faptul că în 
cadrul respectiv s-au făcut noi 
racordări Ia realitățile concrete 
cu care tinerii erau confruntați 
la locul de muncă. Sînt de a- 
mintit, în același context, preo
cupări ale organizațiilor U.T.C. 
din comunele Satulung, Somcu- 
ta care prin diferite acțiuni au 
explicat tinerilor cooperatori re
centele hotărîri de partid pri
vind îmbunătățirea organizării, 
planificării și retribuirii muncii 
în agricultură, dezvoltînd tine
rilor convingerea că factorul de
terminant al înfăptuirii acestora 
îl reprezintă participarea con
știentă, efectivă, a fiecăruia la 
munca în cooperativa agricolă 
de producție. Fără a epuiza prin 
aceasta peisajul de modalități și 
forme utilizate, notăm inițiativa 
multor organizații U.T.C., a bi
roului Comitetului județean Ma
ramureș al U.T.C. de a extinde 
întîlnirile tineretului cu mem
bri ai biroului comitetului ' ju
dețean de partid, care au corelat 
directivele cuprinse în hotărî- 
rile de partid si de stat cu pers
pectiva dezvoltării Maramure
șului. în lumina programului 
stabilit de Congresul al X-lea 

la evitarea atacurilor de boli și 
dăunători, distruge capilaritatea 
solului, reducînd astfel procen
tul de evaporație. Sistema de ma
șini aflată în dotarea stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii și 
a I.A.S.-urilor permite executarea 
într-un ritm intens și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor de în
treținere atît la porumb și floa- 
rea-soarelui cît și la sfecla de za
hăr și în legumicultura. Se im
pune, însă, ca în toate unitățile 
agricole specialiștii să asigure 
cîmp larg de activitate mecaniza
torilor prin identificarea operati
vă a suprafețelor svîntate, prin 
echiparea corespunzătoare, con
form tehnologiilor culturilor e- 
xistente a tractoarelor. Dar, în 
general, nu trebuie . așteptat 
timpul bun efectuării numai me
canizat a prășitului, ci în toate 
unitățile agricole se recomandă 
efectuarea prașilei oarbe cu 
sapa. Merită subliniată expe
riența constatată în județul Con
stanța unde zilele din. urmă au 
fost folosite intens la semăna- 
rea în ghivece nutritive a boa
belor de porumb ce vor fi apoi 
transplantate în cîmp, acolo 
unde se vor constata goluri. De 
asemenea, poate fi amintită ex
periența unităților agricole din 
județele Brăila și Dolj unde de 
mai mulți ani se folosește cu 
bune rezultate lucrarea cu sapa 
rotativă pe toate semănăturile 
de primăvară în scopul distru
gerii crustei formată, caz sem
nalat și în urma ploilor de săp- 
tămîna trecută.

— Dar în legumicultură, ce 
lucrări apar ca urgente în a- 
ceste zile ?

— Efectuarea stropirilor cu 
zeamă brodeleză la ceapă și ro
șii, în scopul evitării mănirii, 
iar peste tot acolo unde răsadu
rile au fost transplantate, apli
carea prașilelor repetate. Ca și 
la cultura mare și în legumicul
tură din partea membrîor coo
peratori și a mecanizatorilor se 
pretinde efort susținut depus 
clipă de clipă, prelungirea zilei 
de hioru pentru a se putea exe
cuta la timp întregul volum de 
lucrări determinate de situația 
specială creată în urma ploilor 
de zilele trecute. 

al P.C.R. La acestea s-au adău
gat numeroasele întîlniri cu 
conducători ai procesului de 
producție, și cărora tinerii de 
la întreprinderea textilă „Uni
tatea" —• Sighetul Marmației, 
Flotația Borșa, comuna Lăpuș, 
de pildă, le recunoșteau pro
fundul ecou instructiv-educativ 
prin aceea că au fost prezentate 
în detaliu, atrăgător, sarcinile și 
perspectivele dezvoltării unită
ților de producție locale în cin
cinalul 1971—1975. răspunderile 
ce revin fiecărui membru al 
colectivului, inclusiv sub aspec
tul cerințelor perfecționării 
continue a pregătirii profesio
nale.

Experiența de lucru a orga
nizațiilor U.T.C. din județul

Maramureș impune însă și alte 
observații legate de preocupă
rile față de activitatea educa
tivă. Este vorba, anume, de ten
dința de abordare a acestei 
problematici, numai sub aspec
tul răspunderilor și obligațiilor 
individului și nu în ansamblul 
mult mai larg al rolului în viața 
socială a patriei. în ansamblul 
dezvoltării societății noastre, ca 
mod de realizare a personalității 
umane. Așa se face că adesea 
se urmăresc unilateral aspecte 
ale respectării timpului de lu
cru și disciplinei de producție, 
iar fenomenele de fluctuație a 
forței de muncă scapă inter
venției organizațiilor U.T.C., 
care ar avea un cuvînt de spus 
prin cunoașterea și influențarea 
atitudinii față de muncă și viată 
în plan etic sau, de la situație 
la situație, propunind și susți- 
nind rezolvarea unor probleme 
ale tinerilor. Sărăcia de conți
nut survine ori de cîte ori, fără 
referire directă, nemijlocită, la 
tînăr, fapte și situații de viață, 
în activitățile educative organi
zate se rămîne la principii teo
retice sau date și cifre generale, 
la citate care pot părea abstrac
te, neaprofundînd forța lor de

Uzina metalurgică din Iași
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sabata, prorector al Institutu
lui, „inițierea în profesie con
stituie una din soluțiile adoptate 
de cadrele didactice pentru în
lăturarea neajunsurilor care 
s-au observat pînă acum în 
practica studenților din primii 
ani, care, repartizați în diferite 
uzine, se plimbau numai prin 
secții și ateliere, fără a învăța 
ceva concret".

Ce elemente noi aduce această 
orientare a practicii, integrată 
organic procesului instruirii de 
specialitate a studentului ? Să 
analizăm, mai îndeaproape, mo
dul concret în care s-au trans
pus în practică aceste deziderate 
mai vechi ale cadrelor didactice 
din Institut. Facultățile de e- 
lectrotehnică, mecanică și meca
nică agricolă dispun de o serie 
întreagă de ateliere și labora
toare de specialitate, a căror 
bază materială, deși modestă, a 
fost pusă la dispoziția studen
ților din anul I și II pentru in
struirea practică. Aceștia au 
fost împărțiți pe grupe și sub
grupe și repartizați să lucreze 
în mod efectiv, o zi pe săptă- 
mînă, executînd, pentru început, 
diferite piese și instalații sim
ple, sub îndrumarea directă a 
cadreior didactice și tehnicie
nilor de la diferite catedre. Ast
fel, la Facultatea de electroteh
nică, își desfășoară activitatea 
de inițiere în profesie peste 100 
de studenți de la secțiile de 
calculatoare și electronică a- 
plicată. Pentru studenții de aici, 
cele aproape 30 de zile de prac
tică efectuate în timpul anului 
în curs au însemnat atît forma
rea unor deprinderi practice de 
muncă, cît și asimilarea, în pa
ralel, a cunoștințelor de specia
litate. Atelierele și laboratoa

sugestie și de convingere prin 
folosirea realităților din ime
diata vecinătate a tînărului. Iată 
un caz tipic în acest sens : La 
secția de mecanizare a trans
portului forestier din Tg. Lăpuș 
s-au discutat în adunările gene
rale ale organizației U.T.C. as
pecte privind realizarea sarcini
lor de plan, diferite abateri de 
la regulamentele interioare, ab
sențele, dar nu și-au găsit încă 
locul pe ordinea de zi și preo
cupările tinerilor, absolvenți de 
școală profesională, pentru do- 
bîndirea de noi cunoștințe teo
retice, afirmarea mai utilă în 
procesul de producție, sistemul 
de promovare care îi solicită, 
faptul că nu sînt ajutați prin 
dotarea corespunzătoare a bi

bliotecii cu cărți tehnice de 
specialitate.

Fără îndoială, în mod organic 
corelat, intercondiționat ansam
blului de obiective și laturi ale 
formării conștiinței socialiste a 
tînărului, domeniul educației 
moral-cetățenești, așa cum este 
abordat în prezent în activitatea 
de organizație, restringe, ade
sea. sfera sa de afirmare și de 
influență, explicația fiind ca și 
mai înainte : neutilizarea unui 
conținut bogat de idei, principii 
și fapte de viață în activitățile 
susținute de acum în modalități 
deja consacrate — întîlniri cu 
juriști, procese publice, dezba
teri în adunări, folosirea mij
loacelor vizuale, raiduri organi
zate împreună cu Miliția. Așa 
se face ca înseși obiectivele în 
mod concret cuprinse în progra
mul de activități al majorității 
organizațiilor U.T.C. din Baia 
Mare, Sighetul Marmației, 
Borșa, Tg. Lăpuș se referă a- 
proape accidental la acest do
meniu, al educației moral-cetă
țenești. Acțiunile organizate au 
vizat numai preocuparea si 
inițiativa comitetelor U.T.C. 
municipale și județean, uneori 
pur și simplu au avut loc la 

rele pe care le-am vizitat poartă, 
încă de pe acum, amprenta a- 
cestor eforturi. Este vorba de 
construirea unor relee electro
nice — pe baza unei scheme 
date — a unor instrumente de 
măsură multiple, surse stabili
zate de tensiune, circuite pentru 
calculatoare de birou etc. Ca
racteristic pentru activitatea 
practică a studenților este însă 
faptul că asemenea aparate și 
instalații simple construite sînt 
folosite și de colegii lor mai 
mari pentru efectuarea proiec
telor de diplomă. Același aspect 
de lucru l-am întîlnit și la Facul
tatea de mecanică agricolă. în 
ziua cînd am vizitat atelierele 

Practica
și laboratoarele de aici am avut 
ocazia să văd și una din grupele 
de studenți la lucru. Și deși nu
mai în anul I, studenții învă
țau în mod concret aplicarea 
unor procedee de sudură elec
trică și autogenă. „Noi — ne 
explică conf. dr. ing. Nicolae 
Gheorghiu, decanul facultății — 
care ne-am creat o bază mate
rială, avem posibilitatea, dato
rită și numărului redus de stu
denți, să asigurăm locuri de 
practică pentru toți studenții 
anilor I și II. Astfel, în atelie
rele de lăcătușerie, tinichigerie, 
sudură, forță, tîmplărie etc., 
studenții au trecut deja la exe
cutarea unor piese și unelte 
simple, care vor fi folosite și 
de studenții seriilor următoare*4.

Așadar, măsurile care s-au 
luat pentru inițierea studenți
lor în profesie au dat unele re
zultate. Mai întîi, s-a creat acel 

•ollcltarea reprezentanților or
ganelor locale de specialitate. 
Rămîne caracteristic faptul că 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi sau de la sate pierd 
din atenție necesitatea de a 
face cunoscute tinerilor, ca ce
rință a emancipării cetățenești, 
perfecționările continue ale ca
drului legislativ în societatea 
noastră, o dată cu dezvoltarea de 
ansamblu a vieții sociale. Pe de 
altă parte, este dominantă o 
anume viziune unilaterală a or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
despre educația morală, punîn- 
du-se foarte puțin în valoare 
activități educative pentru a 
forma la tineri și convingeri în 
spiritul normelor civilizate de 
comportare, în colectivul de 
muncă, dar șl in familie, în so
cietate.

Astfel de restrlngeri în peri
metrul educației multilaterale 
sînt evidențiate frecvent prin 
însuși felul în care se concep 
programele de activități ale fie
cărei organizații. La acest nivel, 
al fiecărei organizații U.T.C., 
cerințele ansamblului de activi
tăți politico-ideologice, cu di
versitatea problematică și de 
modalități inițiată judicios și in
teresant la nivelul comitetului 
județean U.T.C. — într-o vi
ziune unitară, a acțiunii educa
tive, cu pregnant conținut poli
tico-ideologic în toate compar
timentele sale, pe care trebuie 
să o realizeze organizația de 
tineret împlinindu-și rolul și a- 
tribuțiile încredințate — nu sînt 
detaliate conform aceleiași vi
ziuni și pentru a exprima reali
tăți și trebuințe educative ale 
contextului social-uman încon
jurător. Și atunci, în mod frec
vent „educația politico-ideolo
gică", prin simplificări succesive 
ajunge să se restrîngă la 2—3 
puncte privind „cercurile", „ex
punerile". „informarea politică", 
iar capitolele „social-profesio- 
nale“, „cultural", „turism", ca
pătă o existență „aparte", parcă 
delimitate de cerințele nemij
locite ale dezvoltării cunoștin
țelor și atitudinii politice, pe te
meiul unei puternice și com
plexe culturi Ideologice. în ace
lași timp, pentru că a studia si 
depista elementele problematicii 
tineretului, ca repere ale acțiu
nii directe, nemijlocite, este mai 
dificil, programele acestea ale 
activității se rezumă — realitate 
frecventă — mai mult la preo
cupări pentru simpozioane, 
mese rotunde, dezbateri. întîl
niri. conferințe etc., „cu tema"... 
„avind ca invitat pe"..., și mai 
puțin pentru a pune în atentia 
respectivei organizații, o reali
tate, o cerință, o problemă con
cretă, împreună cu un mod în 
care a hotărît că poate să acțio
neze util pentru a da rezol
vări.

ION TRONAC

climat de activitate efectivă, 
fiecare student fiind pus în si
tuația de a lucra în mod con
cret. Cu alte cuvinte, s-a trecut 
de la sistemul de practică așa- 
zis de observație și documen
tare la acela de integrare efec
tivă într-un colectiv de muncă, 
de răspundere și angajare ne
mijlocită. In același timp, s-au 
făcut primii pași — mici, dar 
siguri — în direcția cunoașterii 
specificului muncii în atelierele 
de producție.

Conducerea institutului are 
însă. în vedere, în viitorul apro
piat, construirea unor ateliere 
proprii pentru desfășurarea 
practicii de producție a studen

ților. In acest sens, s-a alcătuit 
un studiu tehnico-economic care 
prevede construirea și înzestra
rea, cu mașini și utilaje mo
derne, a trei ateliere moderne : 
mecanic, electric și electronic. 
Concepute ca unități cu pro
gram propriu de producție, a- 
semenea ateliere vor cuprinde 
pe toți studenții institutului. în 
momentul de față se poartă dis
cuții cu ministerele de resort 
privind înzestrarea tehnică a 
atelierelor. Odată intrate în 
producție, acestea vor începe să 
execute diferite repere simple 
care nu se găsesc pe piață. Se 
vor încheia și contracte cu di
ferite întreprinderi, incit prac
tica studenților va fi utilizată 
în mod rațional, cu consecințe 
pozitive și pentru înzestrarea 
și autoutilarea continuă a ate
lierelor. Aceasta presupune însă 
organizarea din timp a locului

ACȚIUNEA DE 
AUTOUTILARE

(Urmare din pag. 1)

Ing. șef Ionescu Panait. într-a- 
devăr, mașina de confecționat 
flanșe din oțel lat prin îndoire la 
rece, pe care ați văzut-o prezen
tată la expoziție ne-a dat o ma
re satisfacție. Din două motive, 
în primul rînd pentru că am 
reușit să învingem toate dificul
tățile de concepere, proiectare și 
executare a ei, fără a avea vreun 
model după care să ne orientăm. 
Și trebuie să înțelegeți că nu ne-a 
fost chiar atît de ușor. Este de 
altfel și motivul pentru care am 
lucrat în colaborare cu ing. La- 
nis Șahazizian. Dar am realizat 
o mașină, care nu numai că sa
tisface întregul necesar de flan
șe al întreprinderii noastre, dar 
aduce însemnate economii la 
prețul de cost. Acesta e al doi
lea motiv de satisfacție. Ea în
locuiește tehnologia obișnuită de 
executare a flanșelor din tablă 
groasă prin tăiere cu flacăra, cu 
îndoirea la rece din oțel lat. în 
acest fel la 20 000 flanșe plate 
se obține o economie de metal 
de 350 tone și se reduce consi
derabil volumul prelucrărilor ul
terioare, ceea ce determină di
minuarea prețului de cost cu 
1 320 mii lei. Acestea nu sînt de- 
cît performanțele minime ale 
mașinii deoarece productivitatea 
ei este de 25—30 mii bucăți pe 
an, pentru o încărcare într-un sin
gur schimb.

— Dar instalația de executare 
a rezervoarelor cilindrice verti
cale prin înfășurarea sub formă 
de rulouri, prezentată la al doi
lea panou din cadrul standului 
I.M.B. ?

— Tot o colaborare. De data 
asta cu ing. Gheorghe Florea. De 
altfel, să știți că marea majorita
te a autoutilărilor se elaborează 
la noi în colectiv. Cînd gîndesc 
mai mulți aceeași chestiune se 
găsește mult mai ușor și mai o- 
perativ soluția optimă. O arată 
și faptul că toate realizările noa
stre în domeniul autoutilării, 
demne de interes sînt rezultatul 
colaborării. Dar să vă explic de 
ce a fost necesară această insta
lație. Cu ea executăm rezervoare 
pînă la 5 000 mc, gazometre pen
tru industria chimică pînă la 
10 000 mc, precum și o gamă lar
gă de vase tehnologice din oțel 
carbon și oțel inoxidabil. Avan
tajele ? Prin, mecanizarea lucră
rilor de sudură de poziție în pro
porție de 80 la sută și mărirea 
gradului de prefabricare, durata 
montajului se reduce de trei ori. 
în același timp la fiecare tonă 
montată se obțin între 400 și 500 
lei economii la prețul de cost, 
ceea ce înseamnă o economie a- 
nuală de peste 1 750 000 lei.

Ing. Ilie Echim. In calitatea 
mea de șef al serviciului sudor 
șef, mă simt obligat să amintesc 
mai întîi principalele instalații și 
dispozitive realizate de noi în do
meniul sudurii. La expoziție au 
fost prezentate, evident, doar cî- 
teva dintre ele. Ing. Nicolae Tro
nam, de exemplu, este autorul 
cleștelui pentru sudură electrică 
cu electrod învelit, care_l înlo
cuiește pe cel clasic, demodat. 
Ing. Aurel Petrișor a realizat o 
serie de scule și aparate pentru 

de muncă, incit studenții să 
poată trece imediat la execu
tarea unor lucrări utile, ceea ce 
va duce, implicit, nu numai la 
inițierea studenților în profe
sie. ci și la un început de spe
cializare. Crearea atelierelor- 
școală nu înseamnă, însă, aban
donarea practicii în unitățile 
productive. Pentru anii mai 
mari, acest tip de practică de
vine indispensabil. Cu condiția 
însă ca și aici să se schimbe în
săși modul de organizare și e- 
fectuarea acesteia. Din vizitele 
pe care le-am făcut la Uzinele 
Electrobanat și Electromotor, 
am constatat însă că mai per
sistă încă tendința ca studenții 
să facă practică doar privind sau 
„documentîndu-se4‘ în fața ma
șinilor la care lucrează mun
citorii. Astfel, la Electrobanat, 
studenții anului I de la secția 
electromecanică a facultății de 
electrotehnică pentru care nu 
sînt încă condiții de efectuare a 
practicii în atelierele facultății 
— se „inițiau" în profesie în 
curtea fabricii. Lipsiți de în
drumare atît din partea facul
tății — asistentul era plecat și 
el — cît și din partea întreprin
derii — caro considera că stu
denții nu sint încă în măsură 
decît să privească cum lucrează 
alții (am văzut însă cum !), stu
denții interpretau în felul lor 
cele 6 ore de practică pe săptă- 
mînă.

Oricum, inițiativele între
prinse și concretizate de Institu
tul politehnic din Timișoara sînt 
binevenite și pot fi valorificate 
și de alte institute tehnice. Ceea 
ce trebuie făcut în continuare 
este tocmai utilizarea la maxi
mum a oricăror posibilități 
existente pe plan local și, mai 
ales, asigurarea rentabilității 
atelierelor proprii, transforma
rea acestora în unități cu ade
vărat productive. 

«udarea în mediul protector de 
argon. Intre acestea trebuie să a- 
mintim pistolul de sudare în ar
gon fără răcire cu apă. Apoi, 
maistrul Miron Bivolaru a făcut 
o instalație de metalizare cu jet 
de plasmă, iar maistrul Dumi
tru Marinescu — o instalație de 
metalizare cu flacără oxiaeetile- 
nică.

Ca om de șantier, am obser
vat nu o dată că instalațiile de 
sudură sînt greoaie, că sudura nu 
are totdeauna calitatea cerută, că 
tensiunile nominale ale aparate
lor folosite pun în pericol viața 
sudorilor. Grupul de impuls și 
înaltă frecvență pe care l-am 
brevetat de curînd rezolvă toate 
aceste probleme, aducînd și e- 
conomii în valoare de aproape 
200 mii lei valută. Pentru că, cu 
ajutorul lui se efectuează suduri 
în mediul protector de gaze iner
te, se taie metalele sau se meta
lizează cu jet de plasmă. Ca sur
să de energie se folosește un 
convertizor sau transformator de 
sudură obișnuit. O alta invenție 
am realizat-o împreună cu mais
trul Virgil Dobrilă. Este vorba de 
o instalație pentru sudarea în pro
tecție de gaze inerte. Pistolul 
pentru tăiat cu plasmă, prezentat 
la expoziție l-am brevetat în no
iembrie anul trecut. După cum 
vedeți, domeniul sudurii este 
practic inepuizabil.

Ing. șef Gheorghe Rogozea. 
în activitatea noastră de montaj, 
avem do făcut de fiecare dată o 
altă instalație. Sîntem obligați, 
astfel totdeauna să ne facem dis
pozitivele cerute de tehnologia 
de montaj. Iată de ce în cadrul 
întreprinderii noastre, se reali
zează un atît de mare număr de 
dispozitive. Autoutilarea este deci 
o problemă mereu la ordinea zi
lei, care condiționează în fond 
realizarea planului. Rezervoarele 
sferice, care vă interesează, con
stituie apogeul calitativ în mate
rie de cazangerie. Ei bine, în ul
timul timp împreună cu ing. Farș 
Valdoman și alții am elabo
rat o nouă tehnologie de 
montare a acestor recipiente. 
Și toate dispozitivele ne
cesare, bineînțeles. Avantaje ? 
Dacă înainte pentru a obține sfe
ra sudam nu mai puțin de 164 
de segmenți, acum ea se asam
blează doar din 55 și de 3 ori 
mai repede. Peste 50 la sută din 
activitatea de montaj se execută 
în ateliere specializate. Introdu
cerea sudurii automate, deocam
dată în studiu, va micșora și mai 
mult durata montajului.

Angliei Rădulescu, directorul 
general al I.M.B., coautor al ma
șinii de tras coturi pe dorn. Toa
te mașinile, instalațiile și dispo
zitivele concepute pentru auto- 
utilare sînt proiectate în atelie
rele noastre de proiectare. Avînd 
în vedere importanța acestui ca
pitol în activitatea întreprinderii, 
vom specializa o serie de pro- 
iectanți pe autoutilare. Ei să rea
lizeze tot ce are nevoie întreprin
derea. Pe baza unui plan de 
perspectivă, vom putea trece la 
îmbunătățirea unor utilaje și dis
pozitive. Odată constituită aceas
tă grupă specializată pe autouti
lare, se vor putea generaliza mai 
operativ realizările de pînă acum.

• în 1970 la Uzinele „Tracto- 
rul“ din Brașov au fost realizate 
prin autoutilare mașini și insta
lații în valoare de 30 milioane 
lei ; în 1971 suma va ajunge la 
39 milioane lei.

Ing. Nicolae Cențiu. în calita
tea pe care o am de președinte 
a cercului de creație tehnico-ști- 
ințifică al tinerilor ingineri mă 
simt obligat, mai întîi, să mă re
fer la comunicările făcute de 
membrii lui în cadrul sesiunilor, 
comunicări vizînd direct acțiu
nea de autoutilare din întreprin
derea noastră. Dintre ele, îmi voi 
opri atenția la cea mai recentă — 
încălzirea rapidă a semifabrica
telor pentru forjare folosind fla
căra gazelor naturale. Autor, 
Warga Rolland. Data susținerii 
ei: 16 aprilie 1970.

Personal, fiind încadrat în ca
drul serviciului de autoutilare, în 
decursul timpului m-am ocupat 
de elaborarea unui număr des
tul de mare de proiecte. Să nu
mesc cîteva așa cum îmi vin a- 
cum în minte, fără a respecta or
dinea lor cronologică : instalația 
de depozitat conteinere în raf
turi ; statia de preparat amestec 
de modul și stație centrală de 
ventilație — ambele pentru sec
ția turnătorie. Cea din urmă, de 
pildă, care va absorbi și epura 
un debit de 1 080 000 metri cubi 
pe oră — dacă ar fi fost aduse 
din import numai utilajele cheie 
ce o compuneau ar fi costat 
3.900.000 Iei valută. Am pomenit 
despre această stație, nu neapă
rat pentru valoarea apreciabilă 
a sumei economisite, ci mai mult 
dintr-un motiv de natură afecti
vă. Pentru că, de ce să n-o le- 
cunosc, realizarea proiectului 
optim ne-a solicitat îndeosebi. 
Inițial, am intenționat s-o ampla

sez pe orizontală. Nu dispuneam 
de suficient spațiu. Așa îneît am 
sugerat ideea construcției pe 
verticală cu o înălțime de 32 m 
și 5 nivele. Utilajele în totalita
tea lor am preconizat să fie de 
fabricație internă. Acum, o pu
teți vedea în uzină, aflată în 
preajma dării în exploatare.

Ing. Marian Dobrin : Țin din 
capul locului să fac o precizare: 
în cele mai multe cazuri reali
zarea din eforturi proprii a unui 
utilaj și cu atît mai mult a unui 
agregat complex nu este rezul
tanta muncii unui singur specia
list nici în faza de proiectare 
nici în cea de execuție. Dacă în 
atributele colegului Cențiu a 
revenit întocmirea proiectului de 
ansamblu a stației de pregătit a- 
mestec de modul pentru turnă
torie, mie mi-a căzut în grijă 
cele ale benzilor transportoare, 
bunkerelor, sistemului de doza
re electrică a nisipului. La o altă 
lucrare — instalația de ventila
ție de 60 CP de la secția șasiu 
— mi s-a încredințat rezolvarea 
problemei policidohului. Prac
tic am pornit de la zero. Știam, 
citisem despre alte sisteme si
milare uzitate în tehnica mon
dială. Dar de văzut nu văzusem 
nici unul. Pornind de la o foto
grafie văzută într-o expoziție 
m-am decis să încerc proiecta
rea și apoi confecționarea cu 
sprijinul mecanicului șef a unui 
element de ciclon. Pînă să reu
șesc am făcut vreo trei experien
țe. După fiecare îmi dădeam 
seama că există posibilități de 
îmbunătățire. In cele din urmă 
am fost și eu, și cei care au a- 
vizat proiectul mulțumiți ; s-a 
putut trece la executarea insta
lației ce va permite o absorție 
a prafului în procent de 93—96 
la sută.

Ing. Mihai Ciora — Fiind ab
solvent al Facultății de electro
mecanică se înțelege, desigur, că 
participarea mea în acțiunea de 
autoutilare ține seama de pregă
tirea mea de specialitate. Așa în
eît atunci cînd am primit elabo
rarea proiectului unui transfor
mator de mare putere Ia un apa
rat de călit prin inducție, mi-am 
spus că nu voi întîmpina nici 
o dificultate în ducerea ei la bun 
sfîrșit.^ Numai că m-am cam gră
bit. Pînă a obține varianta opti
mă au fost necesare cinci altele 
ca să o pregătească: una nu în
deplinea condițiile .de gabarit, 
alta nu atingea tensiunea se
cundară dorită. Să apelăm pen
tru livrarea transformatorului 
Ia o întreprindere din țară nici 
vorbă. Nici una dintre cele 
de profil nu erau specializate 
în astfel de produse. Aduce
rea lui din import obliga im
portante eforturi valutare. M-am 
încăpățînat. Mi-am spus că nu 
se poate să am un eșec. Și de 
data asta nu m-am mai înșelat. 
Proiectul a fost avizat favorabil.

Dumitru Petriș, lăcătuș meca
nic. De obicei se crede că sarcina 
celui ce execută mașinile și a- 
gjegatele din cadrul autoutilării 
este foarte simplă. Dispune doar 
de documentație tehnică, i se pun 
la îndemînă mijloacele materiale 
necesare. Citeodată, într-adevăr, 
așa stau lucrurile. Alteori, însă... 
Să dau un exemplu. în ianuarie 
am început în sectorul tractor 
greu montarea unui agregat de 
frezat și centrat axe. Pînă la un 
moment totul era în ordine., în
tr-o zi însă probînd funcționarea 
limitatorului mi-am dat seama că 
nu declanșează la timpul potri
vit. Imprețuiă cu șeful de echipă 
Nicolae Pîrvu am demontat cu
tia de la dispozitivul de strunji- 
re. Trebuia să ne grăbim întru
nit agregatul similar existent era 
în reparație capitală, din acest 
motiv existînd strangulări. Să ne 
grăbim ! Ușor de zis. Nici nu știu 
cum au trecut orele, cînd s-a fă
cut noapte. în sfîrșit, mi-am dat 
seama că dacă prelungesc o cla
mă, declanșarea se face corect.

Constantin Mirică — electri
cian : — Ceea ce spunea colegul 
meu este la fel de adevărat și în 
ceea ce ne privește pe noi, „cei 
cu partea electrică". Dacă nu pui 
puțin capul la contribuție nu faci 
prea mare lucru, ba, dimpotrivă, 
îi împiedici și pe ceilalți să-și 
facă treaba. Așa cum era să se 
întîmple cînd lucram la punerea 
la punct a agregatului de frezat 
și cen truit axe. Executam mon
tajul la tabloul electric. Era vor
ba de releele de timp. Cele pe 
care le aveam erau de două ca
tegorii. Unele prea mari, altele 
prea mici pentru ceea ce vroiam 
noi să facem cu ele. M-am gîn- 
dit, amintindu-mi cele citite în
tr-o revistă de specialitate — că 
ar fi, totuși, o soluție introduce
rea unui contact suplimentar. Și 
n-a mai fost nevoie să facem o 
comandă la o uzină să ni se li
vreze relee de timp pe măsură, 
să mai așteptăm nu știu cît timp 
pînă sa le primim.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 INVITAȚIE LA DRUM MIERCURI 12 MAI 1971

PA- 
pre- 
pri- 
în-

la 
vile, 
cît 
unor

află 
; de 

fa- 
nu- 

serie

Pietrele Doamnei — momentul cel mai spectaculos al unei ascen
siuni pe Rarău

VA INVITAM
LA DRUM!

Apropiatul debut al principalului sezon turistic — dar nu numai acesta — ne determina 
propunem cititorilor ziarului o pagină săptâmînală dedicata turismului și problemelor sale.

Structura ei va reflecta, pe cît posibil, problematica actuala a turismului intern și 
- Jern, va fi dedicată, în primul rînd, alimentării curente a cititorului cu informațiile ne- 
zesare practicării turismului. Evident, și așteptăm opinii în acest sens, pagina noastră de 
turism este gata să răspundă oricăror necesități care s-ar putea ivi între timp, să fie o 
oglindă fidelă, activă a intereselor și preocupărilor tuturor tinerilor dornici de drumeție.

Rubricile cu care pagina noastră porne ște la drum au, deci, în primul rînd, un conținut 
informativ. Un loc deosebit va ocupa printre ele, în mod firesc, activitatea Biroului de turism 
pentru tineret, cititorii fiind ținuți în permanență la curent cu tot ce e nou în activitatea B.T.T., 
agențiilor județene, cu excursiile programate și condițiile de participare la acestea.

Pagina va cuprinde, de asemenea, informații la zi privind serviciile asigurate de Minis
terul Turismului, C.F.R., I.T.A., A.C.R., NAVROM, UCECOM etc., sfaturi practice pentru turiști, 
o rubrică ce va oferi prognoze meteorologice pentru excursioniști etc. , %

Veți găsi în pagina noastră numeroase informații despre activitatea cercurilor turistice,' 
a taberelor B.T.T. și de elevi, turismul școlar, inițiativele turistice individuale. In rubrica 
„Trasee sentimentale" vă vom propune itinerarii originale și vom insera, de asemenea, 
reportaje turistice. Nu vor lipsi nici informațiile și relatările privind excursiile externe.

Pagina noastră își propune să fie o tribună a educației turistice, o permanentă 
invitație la drum pentru toți tinerii din țară.

II
Cheile Bicazului — la granița dintre legendă fi actualitate.

Cum ne așteaptă taberele B. T. T. ?

RîCO
HAN sPAM.

Excursii in județul
Harghita

în sezonul estival B.T.T. va 
>rganiza — fie prin agențiile 
județene și sectoarele de tu
rism. fie pe plan central — 
nu mai puțin de 14 tabere în 
care își vor petrece vacanța 
zeci de mii de tineri. Pentru 
a afla în ce stadiu de pregă
tire sînt aceste tabere — 
care vor primi peste puține 
zile primii oaspeți — ne-am 
adresat telefonic unor cadre 
din conducerea fiecăreia din 
cele 14 tabere.

LA COSTINEȘTI — care 
va găzdui în această vară nu 
mai puțin de 20 0<Țb tineri — 
sînt în curs de execuție ul
timele. amenajări la teatrul 
de vară, la club și la cantină 
(care a fost extinsă).

De asemenea. se 
într-un stadiu avansat 
construcție vilele de pe 
leza, care vor oferi unui 
măr de 316 turiști pe i 
condiții ridicate de confort. 
Directorul complexului. Ale
xandru Dediu, ne-a informat 
că în acest an se vor pre
zenta la nivelul cerințelor și

Certul

Vizitînd recent Liceul nr. 1 
„Mircea cel Bătrîn“ din Con
stanța, am remarcat bogăția și 
varietatea acțiunilor turistioe 
la care participă elevii.

Discutînd cu Mircea Doi- 
cescu, directorul adjunct al 
liceului, deosebit de intere
sante ni s-au părut amănun
tele referitoare la Cercul de 
turism al elevilor, aflat în al 
șaselea an de existență.

Cei ce fac parte din <>erc 
participă la excursii duminica
le în județ sau în Capitala ță
rii, excursii cu durată medie 
(3—8 zile) în vacanțele de 
iarnă și de primăvară, precum 
și excursii cu o durată mai 
mare (pînă la 20 de zile) în 
vacanța de vară.

Excursiile organizate în
tr-un an calendaristic pentru 
fiecare clasă se fac într-o a- 
numită zonă a țării (Moldova, 
Ardeal, Banat), urmărind cu
noașterea acesteia sub cele 
mai variate aspecte, ajungîn- 
du-se ca totalitatea excursiilor 
organizate cu o promoție de 
elevi în decursul întregului 
ciclu liceal să cuprindă, final
mente, toate zonele țării.

Membrii cercului de turism 
constănțean sînt diferențiați 
pe categorii, în funcție de ve
chimea în cerc și de numărul 
de kilometri parcurși, fiind 
stabilită • gradație — de la 
noii înscriși pînă la turiștii 
consacrați, cu peste 2 500 de 
kilometri la activ.

Inteiesul stîmit în rîndul 
elevilor de tematica variată și 
complexă a excursiilor, modul 
în care această formă de dis
tracție activă a fost folosită 
stimulativ, recompensîndu-se 
prin excursii elevii merituoși, 
excelenta popularizare de care 
se bucură activitatea turistică 
— urmare a preocupărilor și 
eforturilor tuturor membrilor 
cercului — au făcut ca, în ul
timul an, peste 950 din cei 
1100 de elevi ai liceului să ia 
parte la excursii organizate.

• La 4 iunie — prima serie la Costinești într-un cadru mult îmbunătățit 
• La 20 iunie — Izvorul Mureșului — încălzire centrală, apă curentă, noi 
terenuri sportive • In curînd la Padiș, Orșova, Sulina, Stipoc • în corturi și 
căsuțe la Șugaș, Sovata și Săcele • Corturi la Padina • Vile la Timiș și 
Eforie • Premiere la Geoagiu și Bor cea.

serviciile — frizerie, coafură 
etc. — precum și aprovizio
narea chioșcurilor cu răcori
toare și articole de plajă. 
Prima serie, așteptată să so
sească la 4 iunie, vă inau
gura, de asemenea, bar-clu- 
bul construit în primăvara 
acestui an.

Și la IZVORUL MUREȘU
LUI — ne comunică loan 
Antal, contabilul șef al sta
țiunii — vor fi încheiate, 
în curînd, lucrările de insta
lare a încălzirii centrale la 
o serie de vile, cu un total de 
aproximativ 180 locuri. Cei 
circa 7 milioane lei investiți 
din fondurile statului în mo
dernizarea acestei stațiuni au

fost folosiți cu maximum de 
eficiență, atît pentru introdu
cerea încălzirii centrale și a 
apei curente 
multe dintre 
la cantină, 
amenajarea 
derne terenuri de 
perite cu asfalt. Prima 
începe la 20 iunie.

Tabăra B.T.T. ’ ' 
DIȘ, județul Bihor, 
gătită, la rîndul ei, 
mească oaspeții. Au 
cheiate lucrările de 
zare a cantinei, singura 
blemă rămasă încă 
zdvată fiind cea a drumului 
de acces, a cărui stare va rl-
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și pentru 
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sport, aco- 

serie
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este 
să-și 
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moderni-

pro- 
nere-

dica unele piedici în aprovi
zionare.

Ion
Agenției 
ne-a adus 
tabăra de 
pregătită 
cele mai bune condițiuni pri
mele serii de tineri, iar Ni
colae Bănilă, președintele 
Agenției B.T.T. din Tulcea 
ne-a relatat, la rîndul său, 
despre încheierea lucrărilor de 
amenajare la taberele de la 
SULINA și STIPOC.

Pentru aceste tabere, 
un specific aparte, au 
făcute și o serie de pregătiri 
speciale, în sensul achizițio
nării de materiale pescărești 
și bărci de agrement, precum 
și în acela al asigurării unor 
posibilități sporite de depla
sare în zonele cele mai inte
resante din 
Deltei.

Vor debuta, în 
serie de tabere ai 
nizatori — agențiile județene 
și sectoarele de turism — au 
depus toate eforturile pentru a 
asigura tinerilor care își vor 
petrece aici vacanța sau con
cediul, modalități optime de 
petrecere a timpului, condiții 
bune de cazare și masă. Ast
fel, în taberele de la ȘUGAȘ 
(Covasna) și SOVATA 
reș) precum și în cea 
S A CELE (Brașov),
vor locui în căsuțe tip 
ping sau în corturi, i 
mediu natural dintre

Mocioiu, președintele 
B.T.T. Mehedinți 
la cunoștință că și 
la ORȘOVA 
să primească

este 
în

ou 
fost

perimetrul

acest an, o 
căror orga-

(Mu- 
i de la 

tinerii 
căm

in tr-un 
cele

mai plăcute. Programele al
cătuite pentru aceste tabere 
prevăd numeroase excursii 
în zonele apropiate, focuri de 
tabără, concursuri de orien
tare turistică etc.

O tabără de corturi va fi 
amplasată de organizatori 
(sectarul de turism al Comi
tetului județean Prahova al 
U.T.C.) lîngă cabana PA
DINA, în decorul spectaculos 
al Bucegilor. După cum ne 
spunea tovarășul George 
Cornea, șeful sectarului, au 
fost procurate deja toate ma
terialele necesare (corturi, 
pături, saci de dormit etc.) 
pentru asigurarea cazării, 
fiind achiziționate și o serie 
de materiale sportive și tu
ristice. Au fost, de asemenea, 
încheiate contracte ferme 
organizațiile comerciale 
vederea unei aprovizionări 
mice și de bună calitate 
alimente proaspete.

Agenția B.T.T. Constanța 
(președinte — Nicolae Mo
rarul, a încheiat, la rîndul ei, 
contractele de închiriere a 
unor vile și de prestare a unor 
servicii în stațiunile Eforie 
Nord și Eforie Sud, unde va 
organiza tabere proprii, con
tracte asemănătoare fiind în
cheiate și de agenția B.T.T. 
Brașov pentru tabăra care va 
funcționa la TIMIȘUL DE 
SUS. în ambele cazuri — ne 
comunică președinții agen
țiilor citate — starea vilelor 
care îi vor găzdui pe 
este excelentă, < 
asemenea, toate 
pentru o masă 
pentru un bogat 
divertisment.

în sfîrșit, alte 
B.T.T. vor ființa 
mieră — la GEOAGIU 
Hunedoara) și BORCEA 
Ialomița).

cu 
în 

rit-
cu

tineri 
existînd, de 

premisele 
de calitate, 
program de

tabere
— în

ale 
pre- 
(jud. 
(jud.

In exclusivitate pentru bucureșteni
Oficiul de turism al munici

piului București ne informează 
oă bucureștenii vor putea în
cepe, între 20 și 25 mai, să se 
înscrie la locuri pentru odihnă 
și tratament pe litoral pentru tot 
sezonul estival. Pentru a asigura 
buna deservire a solicitanților, 
Oficiul de turism a închiriat cel 
mai nou hotel, recent terminat 
în ultramoderna stațiune Saturn, 
hotel care va oferi condiții ex
cepționale de confort pentru 500 
de vizitatori. Tot pentru litoral, 
bucureștenii vor putea beneficia 
în exclusivitate de cazarea în 
hotelul „Palas" din Constanța, 
special reamenajat în acest scop.

Noutatea constă în faptul că, în 
acest an, serviciile vor fi asigu
rate în mod diferențiat, pe două 
categorii de prețuri, în funcție 
de posibilitățile individuale ale 
solicitanților. De asemenea, dato
rită eforturilor întreprinse de 
organizatori, turiștii care își vor 
petrece concediul pe litoral în 
hotelurile menționate vor putea 
cunoaște încă din momentul în
scrierii în ce cameră vor fi găz- 
duiți.

• CLUBUL AUTOMOBILIȘTILOR BUCUREȘTENI. Azi, 
la ora 18,00, Ia Casa de cultură a sectorului 2, din strada 
M. Eminescu nr. 89, se deschide activitatea de club pentru 
membrii filialei A.C.R. din București. Sînt invitați să par
ticipe și automobiliștii care încă nu s-au încris în A.C.R. 
în fiecare săptămînă, miercuri, vor fi prezentate informații 
privitoare Ia itinerarii automobilistice interne și interna
ționale (însoțite de proiecții), expunea ale unor automobiliști 
privitoare la experiența lor în organizarea unei excursii în 
țară sau în străinătate ; vor avea Ioc consfătuiri pe pro- 
’ --« • - exploatarea diferitelor tipuri debleme tehnice legate de 

mașini.

• CURSE DE SEZON
CLIMATERICE. începînd ______ ___ r__ ______

culație o serie de curse auto sezoniere. Enumerăm cîteva 
din aceste curse : București-Amara și Buzău-Amara, 
Cluj-Sovata, Ploiești-Cheia, București-Cheia (curse ra
pide) ; Sibiu-Bîlea, Sibiu-Miercurea Sibiului ; de la Deva, 
Sebeș și Orăștie la Geoagiu-Băi, de la Călărași la Amara, 
de la Tg. Jiu la Tismana și de 
Călacea.

SPRE LOCALITĂȚI BALNEO- 
de la 15 mai vor fi puse în cir-

la Timișoara la Băile

9 LA ȘURA ORTACULUI...
Pe malul lacului de acumulare de

Secu, la poalele Semenicului, a fost ...........    r._
unei frumoase baze de agrement turistic, denumită „ȘURA 
ORTACULUI". Un restaurant cu bucătărie specifică, un 
camping cu 10 cabane," un debarcader cu bărci, locuri pentru 
parcarea autoturismelor — iată cîteva din atracțiile pe care 
le oferă noua zonă turistică.

la barajul hidrotehnic 
terminată construcția

• HANUL ILIȘ.EȘTI. A fost dat în folosință Hanul Ilișești, 
în pitoreasca pădure aflată pe șoseaua națională Suceava- 
IGura Humorului. Construit în stilul specific arhitecturii 

populare bucovinene, noul obiectiv turistic dispune de un 
hotel cu 22 camere, dotate cu mobilier rustic, un restau
rant cu terasă, încălzire centrală și apă curentă. Anual, 
aici vor putea fi găzduiți peste 16 000 turiști.

• AUTO-SERVICE PE LITORAL.
Pentru actualul sezon, la Constanța, Mamaia și Mangalia 

vor intra in funcțiune noi stații auto-service. La Eforie Nord, 
Eforie Sud și Mamaia se vor înființa și trei puncte pentru 
depanări. Membrii A.Q.R. vor beneficia de prioritate în asi
gurarea serviciilor și de unele reduceri de tarife — ne in
formează UCECOM.

• 2 MILIOANE DE TURIȘTI PE LITORAL. Stațiunea 
Mamaia a inaugurat noul sezon, primind în hotelurile sale

un grup de 130 de turiști din R.F. a Germaniei. în acest 
an, pe litoral se scontează pe circa două milioane turiști 
din țară și de peste hotare Pentru a putea să răspundă 
afluenței de cereri, stațiunile își măresc capacitatea de 
cazare cu circa 14.000 de locuri. Intră din plin în circui
tul turistic cea mai tînără stațiune sudică — Saturn ; a 
fost extinsă capacitatea stațiunii Neptun și s-a ajuns la 
capacitățile proiectate în stațiunile Jupiter și Venus.

• TRENURI SPECIALE PENTRU ELEVI. în dorința de a 
satisface în cît mai mare măsură solicitările părinților, re
zultate din modul uneori defectuos în care a fost asigurată, 
în anii trecuți, deplasarea ejevilor către taberele organizate 
de Ministerul învățămîntului, în acest an, transportul celm 
peste 70 009 de elevi din toată țara care-și vor petrece va
canța în tabere va fi realizat de Oficiul de turism al muni
cipiului București. în acest sens, Oficiul de turism a încheiat 
contracte fe,rme cu C.F.R., contracte prin care la dispoziția 
elevilor vor fi puse trenuri speciale. în plus, deplasarea că
tre și dinspre tabere va reprezenta adevărate excursii, avînd 
trasee proprii (nu se va urma ruta cea mai scurtă) și bene
ficiind de ghizi competent!, care vor prezenta copiilor locu
rile cele mai interesante de pe nu mai puțin de 8 magistrale 
turistice.

într-o scurtâ discuți* cu 
GavrU Șorban, șeful secto
rului de turism al Comitetu
lui județean Harghita al 
U.T.C., am aflat care sînt 
posibilHâtile turistice oferi
te de acest for tinerilor 
care doresc să viziteze ju
dețul.

Sectorul de turism «te 
gata să-și ofere serviciile 
(cazare, masă, ghizi) pen
tru o serie de trasee deo
sebit de interesante, dintre 
care enumerăm : Miercurea 
Ciuc — Lacul Roșu; Odor- 
hei — Tușnad — Lacul Ana; 
Miercurea Ciuc — Borsec— 
Lacul Roșu; Gheorghieni — 
Miercurea Ciuc — Tușnad; 
Gheorghieni — Lacul Roșu; 
Lacul Ana — Tușnad; To- 

- Borsec etc.
3 aceste trasee — 
pot fi parcurse, tn 

funcție de opțiunea solici
tanților în 1—7 zile —ț au 
ca puncte de deosebit in
teres o serie de cabane 
amplasate în cadrul pito
resc ol munților Gurghiului. 
La cabanele Brâdet, Chirui, 
Harghita-Băi și Harghita— 
Măaăraș, Topiița, Sertelș. 
Suhard, Ana etc. tinerii 
excursioniști își pot stabili 
puncte de plecare pentru 
excursii în împrejurimi.

După cum ne informa in
terlocutorul nostru, sectorul 
de turism asigură solicitan
ților cazarea în cabane, la 
prețuri oscilînd între 9—13 
lei pe zi, precum și trei 
mese zilnic, la prețul de 16 
lei. De asemenea, pentru 
toate traseele care leagă 
localitățile mai îndepărtate 
și care pot fi parcurse pe 
șosea, solicitanților le este 
asigurată deplasarea cu 
autocarele sau autobuzele. 
Turiștilor le stau la dispozi
ție, de asemenea, ghizii sec
torului de turism; în caz că 
nu doresc să se folosească 
de serviciile acestora ei pot 
obține toate informațiile 
necesare (trasee, distanțe, 
posibilități de aproviziona
re) de la sectorul județean 
de turism din Miercurea 
Ciuc.

Mai e demn de reținut 
faptul că sezonul turistic de 
vară durează în județul 
Harghita de la sfîrșitul lui 
mai pînă în primele zile ale 
lui octombrie, că nopțile 
friguroase care caracteri
zează această zonă fac ne
recomandabilă petrecerea 
nopților în aer . liber; 
excursioniștii care vin aici 
trebuie să aibă asupra lor 
impermeabile și încălțămin
te pentru vreme de ploaie; 
în caz că doresc să par 
curgă traseele pe jos, turiș
tii trebuie să se aprovizio
neze cu alimente la puncte
le de plecare, distanțele 
dintre cabane fiind, cel mai 
adesea, mari (10—12 ore de 
mers). Si, o ultimă reco
mandare — și rugăminte, 
totodată — aceea ca fieca 
re tînăr care vizitează me
leagurile harghitene să ve
gheze la păstrarea princi
palei bogății naturale a a- 
cestora — pădurea, să 
te și să-i oprească 
alții să aprindă focul 
dure.

si 
în

evi- 
pe 

pâ-

Dintotdeauna, văile apelor 
ce străbat plaiurile țării au 
fost leagănul unor așezări care 
s-au înșiruit pe maluri precum 
galbenii într-o salbă. Valea 
Nerei, situată în sud-vestul ju
dețului Caraș-Severin este un 
asemenea leagăn, de-a lungul 
căruia călătorul întîlnește sate 
vechi, ascunse în păduri secu
lare, satq in care locuitorii 
păstrează nealterate de trece
rea timpului tradiții folclo
rice de o frumusețe nebănuită. 
De la arhitectura caselor, 
sprijinite în coastele munților, 
la portul popular și obiceiurile 
folclorice de-o mare bogăție, 
pînă la peisaje montane de o 
rară frumusețe, realitatea se 
dezvăluie treptat călătorului 
într-un inedit care răsplătește 
eforturile parcurgerii unui 
traseu destUb de dificil.

In cheile Nerei se poate in
tra fie prin depresiunea Bozo- 
viciului, la care se ajunge cu 
trenul prin Anina, fie peste 
Valea Mtnișului, prin comuna

• Un traseu de mare spectacol prin Cheile 
Nerei

* De-a lungul a 60 de kilometri 
puncte posibile de popas

Șapte

EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE
IN TRIMESTRUL III

PRIN O.N.T.

VALEA NEREI
Șipot, de unde un autobuz 
merge pînă la Șasea Română.

- Lungimea Nerei depășește 
de kilometri, 
ristic pe care 
tăzi cuprinde 
de kilometri.
depresiunea Nerei încep fru
moasele chei ale Nerei, forma
te în depo^tele de calcar ale 
munților Locvei și Semenicu- 
lui. Șasea Montană, comună si
tuată la marginea sub-vestică 
a munților Semenicului pe 
stingă riului Nera este străbă
tută de drumul național 57, 
între Oravița (26 km) și Mol-

dar traseul 
îl propunem 
numai circa
La ieșirea

131 
tu- 
as-

60 
din

dova Veche (35 km). însuși 
acest drum, unul dintre cele 
mai frumoase din țară, poate 
constitui pentru cei care nu 
vor să înfrunte dificultățile 
altor trasee un excepțional 
prilej de cunoaștere a regiunii. 
Traseul pe care il propunem 
noi începe din apropierea Sas- 
căi Montane, de la cheile Ne
rei (cele mai lungi chei din 
țară — 25 de km) — de o 
măreție unică, sălbatică, in 
ciuda faptului că altitudinile 
de aici sint abia în jur de 300 
de metri.

Privind de pe fundul văii,

crestele stîncoase de o mare 
frumusețe, înalte de 200—300 
de metri, străjuiesc incinta for- 
mînd un drum greu accesibil. 
O potecă de 0,5 m lățime să
pată în stîncă și acoperită cu 
apă sau gheață timp de o ju
mătate de an (din octombrie 
pînă în martie) face ca aceste 
locuri să fie mai puțin cunos
cute. Traseul care poate fi 
străbătut într-o zi bună de 
drumeție cuprinde fenomene 
carstice deosebit de interesan-

te : poduri și portaluri natu
rale, un lac — lacul Dracului, 
peșteri etc.

Șopotul Nou — punctul ter 
minus al cheilor poate fi ales 
drept loc de popas. Pentru tu
riștii care n-au corturi la dis
poziție, nesfîrșita amabilitate a 
localnicilor e o garanție că vor 
găsi găzduire peste noapte.

Un drum comod oferă post 
bilitatea continuării traseulu 
pe încă 60 de kilometri, ur 
mind firul apei pînă la pune 
tul de frontieră Naidăș. Loca 
litățile Cărbunari, Stînăpari 
Macoviște, Potoc, Socolari, Bo 
godinți, Petrilova sint tot atî 
tea posibile puncte de popas

Șeful Filialei excursii ex
terne din cadrul Agenției de 
Turism București — tovară
șul Ion Dașcu ne informează 
că la sediul din calea Victo
riei 100 s-au pus în vînzare 
locuri pentru excursiile peste 
hotare ce vor avea loc în tri
mestrul III 1971.

• Pentru petrecerea conce
diului pe litoralul Mării Ne
gre se organizează excursii 
cu autocare în R.P.B., la Al- 
bena și Varna cu durata 
8—12 zile sau în U.R.S.S. 
Soci, 21 zile cu trenul și 
vionul.

• Cei ce doresc să viziteze 
coasta Dalmata pot participa 
Ia excursiile de 18 zile cu au
tocarul pe itinerariul Russe— 
rîmovo — Plovdiv — Sofia — 
Skoplje — Dubrovnik — 
Split — Rijeka — Liubliana — 
Balatonbelle — Budapesta — 
București.

• Pentru cei ce preferă 
excursiile cu avionul se orga
nizează călătorii de 4, 5, 8 și 
12 zile în R.S.C. și R.D.G. cu 
vizitarea orașelor Praga, Ber
lin, Leipzig, Dresda, Jena,

de 
la 
a-

Weimar etc. sau 21 zile 
itinerarul Moscova — Lenin
grad — Varșovia — Praga — 
Budapesta — Sofia.

• Sînt prevăzute numeroa 
se excursii și cu trenul, cu 
durata de 5—12 zile sau. 
excursii combinate tren- 
avion de 14—21 zile. De pildă 
5—6 zile la Budapesta; 8—12 
zile la Praga — Bratislava — 
Brno; Budapesta — Praga - 
Bratislava; Praga — Berlin — 
Leipzig — Dresda sau Kiev — 
Moscova — Leningrad — Vil
nius — Talinin — Moscova : 
Moscova — Alma Ata — Du- 
șaube — Așhabad etc.

Se organizează excursii cu 
avionul de 8 zile în Franța 
sau cu autocarul, 15 zile, pe 
itinerarul R.S.F.I. — Italia — 
R.P.U.

La cererea instituțiilor, șco
lilor, întreprinderilor se orga
nizează excursii cu autocarul, 
trenul sau avionul pe itine- 
rariile dorite.

pe

Redactorul paginii
OVIDIU PĂUN’
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1Vizita secretarului de stat pentru 
afacerile extern al R.S.F. Iugoslavia, 

Mirko Tepavaț

SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănes- 
cu, marți dimineața a sosit în 
Capitală, într-o vizită de priete
nie, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț.

Oaspetele este însoțit de Iak- 
șa Petrici, adjunct al secretaru
lui de stat, de funcționari supe
riori din secretariatul de stat 
pentru afacerile externe.

La sosire, în Gara de Nord, 
ministrul iugoslav și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîmpi- 
nați de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al minis
trului, Vasile Șandru, ambasado
rul țării noastre în R.S.F. Iu
goslavia.

Au fost prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
Secretarul de stat pentru a- 

facerile externe al Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, Mirko Tepavaț, a făcut o 
vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne
liu Mănescu.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

în cursul dimineții, oaspe
tele iugoslav și persoanele care 
îl însoțesc au depus o coroa
nă de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au început marți con
vorbirile oficiale între Corne
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii" 
Socialiste România, și Mirko 
Tepavaț, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

La convorbiri participă : 
din partea română : Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile 
Sandru, ambasadorul . țării, 
noastre în R.S.F. Iugoslavia, 
George Marin și Ion Covaci, 
directori în M.A.E. ; din par
tea iugoslavă : Iakșa Petrici. 
adjunct al secretarului de stat 

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE 
ȘI CAII SE.

Producție a studiourilor din S.U.A.
Regia : SYDNEY POLLACK.
Cu : JANE FONDA, MICHAEL SARRAZIN, 

RED BUTTONS, SUZANNAH YORK, GIG 
YOUNG.

Film distins cu : premiul Oscar actorului 
Gig Young, premiul Globul de Aur.

Producție a studiourilor sovietice. 

Regia : BORIS STEPANOV.

Cu : OLEG IANKOVSKI, N. GRIȚENKO, G. 
KARKA, G. VIRKAVA.

Producție a studiourilor indiene. 

Regia : DEVENDRA GOEL. 
Cu : SADHANA SANJAY, BALRAJ SAHNI, 

DURGA KHOTE și copiii : AJAY, JYOTIN, 
SUNIL și VINITA GOEL.

pentru afacerile externe, Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Djuro 
Nincici, consilier al secretaru
lui de stat, Giuko Vukolici, 
director în Secretariatul de 
stat pentru afacerile externe.

In cadrul convorbirilor, care 
se desfășoară într-o atmosferă 
sinceră, prietenească, se efec
tuează un schimb de opinii 
cu privire la stadiul actual și 
la perspectivele dezvoltării 
relațiilor bilaterale și cu pri
vire la unele probleme inter
naționale actuale.

★
Ministrul afacerilor externe, 

Comeliu Mănescu, a oferit mai ți 
un dejun în onoarea secretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț.

Au participat Bujor Almășan, 
Mihail Florescu și Octavian Gro
za, miniștri, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Șandru, ambasa
dorul țării noastre în R.S.F. Iu
goslavia, și alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte Iakșa Petrici, ad
junct al secretarului de stat pen
tru afacerile externe, Iso Njego
van, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, și celelalte per
soane care îl însoțesc pe secre
tarul de stat iugoslav în vizita pe 
care o face în țara noastră.

In timpul dejunului, Corneliu 
Mănescu și Mirko Tepavaț au 
rostit toasturi.

★

In cursul dupa-amiezii, secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț, împreună cu Iakșa Pe
trici, adjunct al secretarului de 
stat, și celelalte persoane oficiale 
iugoslave, au făcut o vizită în 
orașul Galați. Oaspeții au fost 
însoțiți de Nicolae Ecobescx 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Șandru. ambasa
dorul României la Belgrad, pre
cum și de Iso Njegovan, «nE-- 
sadorul Iugoslaviei la Bucsre».—

La sosire, pe aeroport»! orașu
lui. an vewt ta fctisparT 
prim-vicepreșetfeteie Cnart"»1 
popular municipal. St» Ale- 
cu, și alte persoane ofiria>- 
De Ia aeroport. stribifo- prac-.- 
palele artere ale orașskz- fa 
drum spre Combinarid ăferwpc. 
oaspeții au luat cuwnșriatf de

transformările înnoitoare pe care 
Galațiul le-a cunoscut în ultimii 
ani. La intrarea pe marea plat
formă a siderurgiei românești, 
secretarul de stat Mirko Tepavaț 
și oelelalte persoane oficiale iu
goslave și române au fost întîm-
pinați de directorul general al 
combinatului. Ion Potoceanu. în 
timpul vizitării combinatului oas
peții iugoslavi s-au interesat de 
productivitatea și tehnicitatea 
utilajelor, de nivelul de automa
tizare și specializare a produc
ția, de calificarea și condițiile 
de muncă ale muncitorilor și au 
asistat la elaborarea cîtorva șar
je de benzi laminate.

Seara, prim-vicepreședintele
Consiliului popular municipal a 
oferit, în cinstea secretarului de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, un dineu, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Marți după-amiază,, a sosit în 
Capitală o delegație a Partidu
lui Socialist Italian condusă de 
tovarășul Luciano De Pascalii, 
membru al Direcțiunii P.S.L, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită de priete
nie în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii Antonio Landolfi și Pietro 
Lezzi, membri ai Direcțiunii 
P.S.I., și Alessandro Fabri, mem
bru al C.C. al P.S.I., șef al Sec
ției administrative a C.C. al 
P.SJ.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpina- 
tă de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emfl Drăgănescu. membra al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., loan Cîrcei, membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Marți au început la Coruiiini 
de Miniștri lucrările ceshzm a 
IV-a a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare ecoaonr- 
că dintre RepubHca Sorise ti 
România și Republica Deoxza- 
tă Germană.

Delegația guveraamentală ro
mână este condusă de Miha: 
Marinescu, vicepreședEte al 
Consiliului de Miniștri, iar dele
gația guveroamec '-Li a R. D. 
Germane — de Ksrt Fk~W»rr,

Mart h Mfcaid a Kteâ te 

reetarrJ DKxnei anta F.MX- 
CZX. a pâ-farifar cere face 
• Triâă de teem ta țara aoes- 
trâ, ta cadrai de
coEfacte eu »3Erimstrațriie națio
nale ase fondurilor forentere din
Europa.

• DUPĂ DISPUTAREA « 
trei runde și a unor partide în
trerupte, in turneul inter-zonal 
feminin de șah de Ia Ohrid con
duce maestra sovietică Nana A- 
leksandrja cu 3 puncte, urmată 
de Natalia Konopleva (U.R.S.S.) 
— 2,5 puncte, Elisabeta Polihro- 
niade (România), Maria Ivanka 
(Ungaria) și Valentina Kozlov- 
skaia (U.R.S.S.) — cu cîte 2 
puncte. Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) — 1,5 puncte (1), 
Gertrude Baumstark (România) 
și Tereza Stadler (Iugoslavia) — 
1,5 puncte etc.

In partida întreruptă din pri
ma rundă, Elisabeta Polihronia- 
de a învins-o pe Elena Rubțova

DE CE CULTURISM ?
(Urmare din pag. 1)

dacă se obțin bineînțeles rezul
tate favorabile si pe plan es
tetic (frumusețea și armonia 
fizică cu implicații psiho-so- 
ciale, esen|a principală a aces
tei activități o reprezintă dez
voltarea corectă si armonioasă 
a trupului și a minții, ceea ce 
se identifica cu scopurile majo- 

cație fizică și sperL In esență, 
pentru toți cei ce doresc să 
practice această fermă de miș
care. accesibilă tuturor in gene
ral, utilitatea culturismului 
constă in : prenaevarea stării de 
sănătate. prevenirea anumitor 
deficiente «rporaie căpătate 
eu timpul cercetarea unor defi- 
cieute corporate eeugenitale sau 
căpătate, recuperarea după a- 
■utate accidente îmbolnăviri

Bazat pe aceste premise este 
lesne de acceptat această acti
vitate in viața ocsului modem, 
scpus permanent riscurilor _bi- 
nelaceritar vieții moderne* (se- 
dentarism, hiperpondere corpo
rali. hipeeso? iertare psihoner- 
voasă eîcj ca un mijloc activ, 
efieaee. aeeer.btl si puțin costi
sitor. pentru promovarea sână- 
tâtii psxtefzâee.

Exagerări de natură de
ară dată, cum ar fi: mărirea 

musculare prin culturism, 
fașă msotfră de micșorarea cor
dului. creșterea masei muscula
re firi amefiorarea forței mus
culare. impovfbt.ixatea dezvol
tării musculaturii fa absența
unor pastile miraculoase (ana- 
bolizante sau concentrate pro
teice), pericolul de-a frina creș
terea organismului în lungime 
prin trasarea cartilagiilor de 
creștere ta urma efortului cu 
haltere, n-au putut fi dovedite 

(U.R.S.S,), iar in cea din runda 
a 2-a a remizat cu Milunka La
zarevici.* Gertrude Bausnstark a 
obținut o frumoasă victorie în 
runda a 3-a, cîștigînd partida eu 
Valentina Kozlovskaia.

MERIDIAN
• PESTE 25 000 de spectatori 

au urmărit la Dublin meciul din
tre selecționatele Italiei și Ir
landei, disputat în cadrul cam
pionatului european de fotbal. 
La capătul unui joc în care au 

științific, ba din contră, nume
roase studii efectuate au con
chis exact contrariul acestor 
exagerări nefondate, cu efect 
demobilizant.

Așa stînd lucrurile pe plan 
obiectiv se impun cîteva reco
mandări pe care trebuie să le 
aibă în vedere cei ce vor să 
practice culturismul. Nu ne 
vom referi la cei ce practică 
culturismul c& activitate spor
tivă cu scop competitional, ci 
la marea masă a celor dornici 
de-a practica activitatea respec
tivă în scop igienic, recreativ, 
de dezvoltare psiho-fizică. 
Virsta de practicare, așa cum o 
recomandă și prof. L. Baroga 
în lucrarea „Manual de haltere 
și culturism* (Editura Stadion. 
1970) se întinde între 8—60 ani. 
Se pot utiliza : greutăți mici 
(pină la 50*, din posibilitățile 
maxime ale individului) cu un 
număr mare de repetări (9—30) ; 
greutăți mijlocii (50—60*', din 
posibilitățile maxime) efectu- 
îndu-se un număr mijlociu de 
repetări (3—9) ; greutăți mari 
(80—100% din posibilitățile 
maxime ale subiectului^ efec- 
tuindu-se numai 1—3 repetări. 
O atenție specială pe toata du
rata acestor exerciții trebuie a- 
cordată respirației și în special 
expirației. Bineînțeles că toate 
principiile antrenamentului fizic 
(gradarea efortului, continuita
tea. individualizarea, alternarea 
efortului cu odibna etc.) iși 
păstrează întreaga valabilitate.

De asemenea, ta cadrul lecției 
propriu-zise se va acorda aten
ția cuvenită momentelor prin
cipale ale ședinței (lecției) : în
călzirea. partea fundamentală și 
încheierea (relaxarea). în ge
neral se recomanda 2—3 șe
dințe săptâmir.al pentru înce
pători (circa 45—60 de minute) 
si 3—» antrenamente pentru a- 
vansați (60—90 de minute). De 
regulă, după 2—3 luni de antre
nament, încep să apară efectele 
vizibile pe plan morfologic și 
funcțional, dar mai ales pe plan 
psihologic. Pentru copii, vîrst- 
nici și femei se folosesc greu- 

acționat în special pe contraatac, 
fotbaliștii italieni au obținut vic
toria cu scorul de 2-1 (1-1). Go
lurile învingătorilor au fost în
scrise de Boninsegna (min. 15) 
și Prati (min. 60). Pentru gazde 
a marcat Conway In minutul 23.

• DUPĂ CUM s-a mai anun
țat, la 12 mai în cadrul campio
natului european de fotbal, pe 
stadionul Wembley din Londra, 
echipa Angliei va întîlni forma
ția Maltei. în vederea acestui 
meci, federația engleză a selec
ționat un lot de 16 jucători din 
care fac parte printre alții 
Banks, Cooper, Moore, Bali, Pe
ter, Lee, Hurst și Smith.

tatl mici (250 gr — 500 gr pen- 
tru copii între 8—11 ani ; 0,5 kg 
— 7,5 kg pentru femei și 250 — 
500 gr pentru vîrstnici), lucrîn- 
du-se 2—3 ședințe săptămînal 
pe o durată de 20—40 de mi
nute. Se va acorda o atenție 
deosebită acestor categorii de 
vîrste, evitîndu-se însă excesele 
dăunătoare și apelîndu-se la 
medic din timp în timp pentru 
a se înregistra efectele obținute.

Așa cum am încercat să schi
țăm problema în acest succint 
material, reiese clar că această 
mișcare, „culturismul", nu re
prezintă o modă (tot ce-a fost 
modă în știință și artă a dispă
rut de-a lungul anilor), că exa
gerările generate de reclamele 
aducătoare de profituri mate
riale denaturează fondul proble
mei aruncindu-1 pe tărîmul es
teticii și al publicisticii. In sis
temul nostru de educație fizică 
și sport, in care primează obiec
tivele sănătății, dezvoltării mul
tilaterale (fizice și intelectuale) 
..culturismul** iși găsește azi un 
loc bine precizat, contribuind 
alături de alte forme ale edu
cației fizice și sporturilor (edu
cația fizică școlară, cultura fi
zică medicală etc.) ca parte in
tegranta a acestora, la călirea 
corpului și a minții, Ia forma
rea unor organisme multilate
rale, capabile de marile înfăp
tuiri ale societății comuniste de 
miine. în acest sens inițiativa 
ziarului ..Scînteia tineretului* da 
a oferi tinerilor. în coloanele 
sale, un curs practic de cultu
rism. bine dozat și ilustrat, o 
aureciez ca extrem de bineve
nită, ea umplînd un gol ce se 
resimțea în diversificarea mo
dalităților de practicare a exer
cițiului fizic.

Iată de ce recomandăm cu 
toată convingerea mișcarea cul- 
turistâ. în special tineretului, 
promotorul noului, pentru sco
purile mai sus enunțate, pentru 
rolul ei social, și inVităm pe a- 
ceastă cale pe tinerii care încă 
mai ezită, eventual pe părinți, 
să îmbrățișeze această mișcare 
rațională și utilă omului, cînd 
este aplicată în concordanță cu 
regulile și normele științifice.

: PE TREI
„FRONTURI"...

Fără rezultate senzaționale, 
fără nici o surpriză greu de 
înțeles (orice înfrîngere a 

' arădanilor în deplasare indi- 
l ferent de la cine vine, nu 
■’ mai constituie de mult o sur- 
ț priză) etapa ce a trecut a 
4 avut darul de a face lumini 
J sus, in fruntea clasamentului. 
I E greu de crezut că altcineva 
i declt Dinamo și Rapid, mai 
' poate conta efectiv în lupta 
4 pentru titlu. Cu patru puncte 
’ avans doar un galop pre- 
i lungit în doi le-ar mai peri- 
i elita șansele. Dar zile prea 
1 ușoare nu-i așteaptă, Ori- 
4 unde vor juca, florile de la 

începutul meciurilor vor as- 
) cunde țepi zdraveni și per- 
i fizi, mai ales că nici forma 
i lor nu-i prea grozavă. Fără 
i Dan, Răducanu, Dumitru și 
/ Neagu în echipă, cei din 
) Giulești ar urla astăzi ca 
4 din gură de șarpe, și nici d|- 
t namoviștli nu s-ar bucura 
i prea tare fără cei 4—5 jucă- 
ț tori de clasă ce-i au.
i Jocurile cu Progresul și 
J Steaua au fost „un chin**, 
l trecut, e drept, cu bine, dar 
/ fără glorie.
ț Progresul are în acest mo- 
( ment un lot de mijlocul cla- 
/ samentului, jucători tineri și 
ț dotați (Năstase cred, va fi 
i peste un an pe măsura noua- 
i rului dinamovist), antrenori 
i pricepuți, dar teama s-a cui- 
/ bărit prea repede și prea a- 
) dînc în str. Dr. Staicovici. 
4 E prea devreme, mai sînt 7 
’ etape, și în aiîta timp, băcă- 
\ oanii sau alți clienți le pot 
i face o serioasă concurență. 
) Progresul a pierdut ultimul 
i joc nemeritat, la fel cum 
’ s-au petrecut lucrurile și cu 
ț Steaua, dacă nu mă înșel cea 
i mai tînără și mai de viitor 
' echipă din campionat. Din 

J rîndurile lor s-a detașat un 
1 jucător, Iordănescu, inteli- 
l gent, tehnic, plin de fantezie, 

cu un sac de talent în spate.
) Pe un teren mai greu decât 
i Verdunul după șarja cavale- 
i riei (de ce țineți prelata as- 
l cunsă prieteni ai naturii ?), 
J Iordănescu se jpca cu balo- 
} nul și adversarii după cum 
I îi dicta inima și amorul pro- 
’ priu. Dar în careul dinamo- 
) vist erau atîtea obstacole, a- 

tîtea picioare incit doar o
i minge de oină sau, mă rog, 
? una de golf s-ar fi putut stre- 
' cura in gol.
ț Apoi a mai avut grijă și 
4 omul ia negru să-l oprească 
T din eursă de vreo două trei 

ori, atunci clnd scăpase In 
ț sfirșit de adversari. Peatru 

arbitrul Bentu, legea avanta-

4

S minute cu performerii victoriei de la Viena

PE PEDONEl 
6ĂR1I DE NORD

Ieri dimineață s-a înapoiat 
tn Capitală reprezentativa fe
minină de handbal a Româ
niei, care a disputat la Viena 
cel de-al treilea joc in com
pania selecționatei Uniunii 
Sovietice, contînd pentru cali
ficarea în Turneul final al 
C.M. din Olanda. După cum 
se țtie handbalistele noastre 
au obținut o victorie de pres
tigiu, cucerind astfel „biletele 
de avion” pentru Olanda ! La 
cîteva minute după sosirea 
trenului în Gara de Nord, am 
solicitat antrenorului federal 
Gabriel Zugrăvescu și căpita
nului de echipă, Irina Climov- 
ski, cîteva impresii privind 
meciul de la Viena precum și 
șansele pe care reprezentativa 
României le are în Olanda. 
Iată ce ne-au declarat inter
locutorii noștri :

GABRIEL ZUGRĂVESCU : 
„Ne-am pregătit pentru meciul 
de la Viena cu toată seriozi
tatea și minuțiozitatea. Am 
pus accent pe „ermetizarea" 
apărării, pe jocul rapid, cu 
schimbări derutante de locuri, 
și circulația în viteză pe semi
cercul advers. La acestea s-a 
adăugat Inocularea încrederii 
in forțele proprii, tuturor jucă
toarelor și mai ales aruncă
toarelor de la 9 m, care mani
festaseră timiditate excesivă in 
partidele anterioare. Totul a 
mers foarte bine, echipa a 
funcționat, aș spune, ireproșa
bil, atlt In atac cit și in apă
rare. Sint mulțumit de evolu
ția fetelor șl țin să le remarc, 
tn mod special, pe Cristina 
Metzenrath, Rozalia Soos, Si
mona Arghir ți Irina Climov- 

jului este o poveste veche, 
demult uitată.

Spuneam la început că in 
etapa ce cu bine s-a termi
nat, n-am avut parte de nici 
o surpriză greu de înțeles. 
Doar cu un singur lucru nu 
mă pot dumiri. Ce l-o fi 
apucat pe Moldovan, porta
rul studenților clujeni, să-și 
apuce un concetățean de pi
cioare așa in văzul tuturor, 
tocmai în ultimele minute de 
joc, tocmai cînd echipa sa 
conducea cu 1—0 și tocmai 
cînd concetățeanul ratase e- 
galarca. Și apoi, nu-i elegant 
să-i faci o asemenea figură 
unui jucător care se zbate în 
frigurile retrogradării. Pro
babil s-o fi năucit pe mo
ment sau probabil este o fire 
mai impulsivă și tare în
drăgostită de lovituri libere 
de la 11 m.

Pentru o săptămîaă armis
tițiul a fost semnat de toate 
cele 16 combatante. Dumi
nică, la Bratislava, naționala 
noastră va încerca un rezul
tat favorabil în dauna puter
nicei echipe cehoslovace. Lu- 

*cru greu, foarte greu dar nu 
imposibil. Cele 5 minute de 
aur ale cehilor, jucate la 
Cardiff, nu trebuie să înspăi- 
minte pe nimeni. N-au fost 
90, ci doar 5. Putea fi și în- 
tîrnplarea acolo, putea fi și o 
cădere a galezilor. Pentru 
noi meciul de duminică nu 
este ultima șansă. O victorie 
sau o egalitate ar însemna 
aproape calificarea.

La Viena, în al treilea meci, 
handbalistele noastre au în
vins de o manieră categorică 
puternica formație a Uniunii 
Sovietice. După un meci în 
care au condus tot timpul 
partidei detașat. româncele 
și-au pus candidatura la ti
tlul suprem. Sperătn în reu
șita lor.

Pe plan intern, în săp- 
tămîna ce a trecut, cap de 
afiș a fost boxul. Șase gale, 
piperate uneori cu rezultate 
eronate (vezi Clucă-Cerehea, 
Nedelcea-Amăzăroaie etc.) 
au triat un număr impresio
nant — 88 —de boxeri pre
zenți la aceste finale.

Mă bucur pentru Dobrescu 
(căruia, totuși, nu i-ar strica 
însușirea unor procedee de 
apărare, de eschivă a lovitu
rilor), îmi pare rău pentru 
Cuțov, pentru Cuțov de acum 
doi ani. Sîmbătă seara a 
pierdut de justețe, și normal 
era să-i recunoască învingă
torului meritele.

RADU DUMITRU
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ski. Consider că această victo
rie este cea mai prețioasă din 
palmaresul echipei naționale 
in ultimii ani. Spun acest lu
cru pentru că am reușit să eli
minăm o echipă care nu nu
mai că avea asigurat un loc 
pe podiumul „mondialelor", 
dar era una dintre marile can
didate la titlul suprem. Victo
ria noastră ne dă dreptul Ia 
speranțe in turneul final. Ori
cum, pină atunci, va trebui să 
muncim cel puțin, la fel ca 
pentru meciul de la Viena 1“

IRINA CLIMOVSKI : „Sint 
nespus de fericită pentru acest 
nou succes al handbalului ro
mânesc ! Colegele mele au ju
cat admirabil deși în fața lor 
s-a aflat poate cea mai puter
nică echipă din lume. Meciul 
a fost greu, dar ambiția între
gii formații, dăruirea în joc și 
tinerețea au constituit princi
palele noastre atribute. Pentru 
Turneul final din Olanda avem 
mari speranțe și poate...!

Declarații consemnate de 
HORIA ALEXANDRESCU

O REPREZENTATIVELE mas- 
culine de atletism ale Norvegiei 
și României s-au întrecut ieri 
pe stadionul din Constanța în
tr-o întîlnire amicală. După trei 
ore de întreceri, reprezentativa 
noastră a obținut victoria cu 
scorul de 120—90, într-un spec
tacol elegant, de adevărată artă 
atletică. Victoria echipei noas
tre masculine a fost obținută de 
o echipă cu mulți tineri, cu 
multe nume noi, de la care aș
teptăm în viitor încă multe și 
însemnate progrese.

Jncurjnd

PE ECRANE

"" FACEREA-LUMII ~”i 
i 

producție a studioului cinematografic București
scenariul: EUGEN BARBU regia : GHEORGHE VITANIDIS '



p e st e Hoit □□□
Gloriosul jubileu al P. C. R. 
amplu reflectat in presa 

de peste hotare

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE IN ZONA 
PLATOURILOR ÎNALTE

Ziarele, marile agenții de 
presă, posturile de radio și te
leviziune din numeroase țări 
ale lumii au consacrat ample 
spații manifestărilor prilejuite 
de gloriosul semicentenar al 
Partidului Comunist Român, 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Adunarea solem
nă din Capitala patriei noastre.

După cum s-a mai anunțat, 
în ajunul marii sărbători, zia
rul „Pravda", organ al C.C. al 
P.C.U.S., a publicat articolul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, intitulat 
„Cinci decenii de luptă în sluj
ba intereselor poporului munci
tor, cauzei socialismului".

Și alte ziare sovietice au 
marcat semicentenarul partidu
lui nostru prin articole care re
levă drumul de luptă al comu
niștilor; români, realizările obți
nute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în/toate 
domeniile de activitate.

Ziarul albanez „Zeri i Popu- 
Ilit" subliniază, intr-un articol 
redactional : „Comuniștii al
banezi, întregul nostru popor 
se bucură sincer de victoriile 
repurtate de poporul român și 
îi urează succes în lupta pentru 
construirea socialistă a țări^ 
Legăturile de prietenie dintre 
poporul albanez și poporul ro
mân sînt foarte vechi. Ele au 
căpătat o semnificație nouă 
cînd cele două popoare ale 
noastre au răsturnat regimurile 
de asuprire din trecut, au luat 
puterea în mîinile lor și au pă
șit pe calea construirii socia
liste”.

„Partidul Comunist Român 
este în fruntea societății mo
derne românești, scrie 1
cehoslovac „Șvobodne 
„P.C.R. a imprimat 
caracteristice noii ____
țării, atît de greu încercată în 
trecut, care s-a

ziarul
SlOȚO**. 

trăsături 
înfățișări a

-_ _ v. „ ~ transformat
acum radical și ’ se află în pra
gul unor perspective de nebă- 
nuit“. La rîndul său, „Lidova 
Demokracie" scrie că făurirea 
Partidului Comunist Român re
prezintă un moment istoric nu

• LA 11 MAI, a avut Ioc 
la Moscova ceremonia des
chiderii decadei cărții româ
nești, organizată de comite
tele de tipărituri de pe lingă 
consiliile de miniștri ale 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R.. în cin
stea semicentenarului Parti
dului Comunist Român.

La adunarea festivă care a 
avut Ioc cu acest prilej au 
participat G. M. Martirosian, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru tipărituri de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., V. K. Grudinin, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului pentru tipărituri de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.S.F.S.R., reprezentanți ai 
unor importante edituri din 
capitala sovietică. Au fost 
prezenți Ion Ciubotaru, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al 
României la Moscova, și 
membri ai ambasadei ro
mâne.

Decada cărții românești se 
desfășoară simultan la Mos
cova și Leningrad.

numai în viața societății româ
nești, dar și pe plan internațio
nal. Ziarul subliniază prestigiul 
de care se bucură România în 
viața internațională și Partidul 
Comunist Român printre par
tidele comuniste și muncitorești, 

într-un amplu articol consa
crat aniversării semicentenaru
lui Partidului Comunist Român, 
semnat de prof. dr. Heinrich 
Gemkov, director adjunct al In
stitutului pentru marxism-leni
nism de pe lîngă C.C. al 
P.S.U.G., ziarul „Neues Deuts
chland" subliniază, printre al
tele. realizările obținute de po
porul român în anii construc
ției socialiste și perspectivele pe 
care le deschide României noul 
cincinal. Cu bucurie și mulțu
mire, scrie în continuare „Neues 
Deutschland", urmărim cum Re
publica Socialistă România, a- 
lături de celelalte state socialis
te, acționează pe arena interna
țională pentru recunoașterea in
ternațională a R.D. Germane.

Intr-un articol omagial inti
tulat „Pe drumul său“, organul 
U.C.I., „Komunist", scrie că, 
sub conducerea P.C.R., România 
„devine un factor important și 
respectat în viața internațio
nală. un factor constructiv în 
relațiile dintre state". P.C.R., 
subliniază „Komuruist", militea
ză pentru. principiile respectu
lui reciproc, suveranității și in
tegrității teritoriale, pentru nea
mestecul în treburile interne 
ale altor partide și state ca bază 
si condiție principală pentru co
laborare.

Intr-un articol redacțional 
consacrat aniversării semicente
narului Partidului Comunist Ro
mân, „Trybuna Ludu" sublinia
ză că, în ultimul sfert de veac, 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., a transformat România 
într-o țară socialistă dezvoltată, 
în continuare. „Trybuna Ludu" 
relevă creșterea prestigiului Ro
mâniei pe plan internațional și 
se referă la cunoscutele; iniția
tive românești îndreptate spre 
consolidarea păcii și securității 
în Europa.

In ajunul semicentenarului 
partidului nostru, ziarul „L’Uni- 
ta“ a publicat interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ziariștilor italieni Giuseppe 
Boffa și Giaufranco Berardi. 
Totodată, cu suprațitlul : „Ro
mânia — jumătate de secol de 
lupte ale comuniștilor", ziarul 
cuprinde un amplu supliment, 
de sase pagini, în care prezin
tă cele mai semnificative etape 
parcurse de P.C.R. pe drumul 
eroic de făurire a unei vieți 
noi, socialiste și fericite a po
porului român.

Ziarul „Morning Star", orga
nul P.C. din Marea Britanie, a 
consacrat semicentenarului
P.C.R. o pagină în care prezintă 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea parti
dului. în construcția socialistă, 
în creșterea impetuoasă a for
țelor de producție, a perfecțio
nării relațiilor sociale, a ridicării 
societății socialiste din Româ
nia pe o treaptă superioară. Ci
tind cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — „cu cît 
fiecare tară socialistă obține re
zultate mai bune în opera de 
construcție a acestui sistem, cu 
atît este mai mare contribuția 
sa Ia afirmarea suneriorității 
socialismului în lume" — ziarul

subliniază că „tara și partidul 
său aduc în această direcție o 
contribuție însemnată".

într-o corespondentă de la 
trimisul său special la Bucu
rești. M. P. Hamelet — autorul 
lucrării biografice „Nicolae 
Ceaușescu" — ziarul „Le Fi
garo", comentând expunerea, to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Adunarea solemnă consacrată- 
semicentenarului partidului, sub
liniază : „România are o vocație 
internațională. Fidelă principii
lor C.A.E.R.. ea își propune as
tăzi să-și extindă comerțul cu 
țările nesociâliste. Fidelă prin
cipiilor Tratatului de la Varșo
via, ea propune desființarea a- 
cestuia concomitent cu desfiin
țarea N.A.T.O. spre a se de
monstra astfel o adevărată co
existență pașnică". Conducăto
rul Partidului Comunist Român, 
scrie mai departe ziarul, a re
afirmat cu tărie că relațiile cu 
celelalte state ale lumii „se în
temeiază în mod ferm pe prin
cipiile ’ independenței și suvera
nității naționale, pe deplina e- 
galitate în drepturi, pe neames
tecul în afacerile interne si pe 
avantajul reciproc".

Ziarul „Der Tagesspiegel" din 
Berlinul occidental scrie, refe- 
rindu-se la sărbătorirea semi
centenarului. că „acest partid si 
guvern român se află sub con
ducerea unui om de stat care a 
reușit să dea tării sale un pro
fil de politică externă proprie 
și impulsuri valoroase înțelege
rii internaționale".

Ziarul japonez „Daily Yomi- 
uri" relevă că „realizările re
marcabile ale României demon
strează caracterul realist al po
liticii economice și sociale pro
movate de statul român, orien
tarea permanentă și stabilă a e- 
conomiei spre o dezvoltare com
plexă și intensivă, spre o struc
tură modernă și o înaltă efici
ență a folosirii forței de muncă, 
toate subordonate în cele din 
urmă intereselor poporului și 
bunăstării sale materiale si 
spirituale".

Manifestările premergătoare 
marelui jubileu, succesele deose
bite și atmosfera însuflețită în 
care întregul popor a întâmpi
nat și sărbătorit semicentenarul, 
au constituit obiectul unor co
respondențe transmise de ma
rile agenții internaționale de 
presă — TASS, China Nouă, 
Taniug, precum și France Pres- 
se, Reuter, United Press Inter
national, Associated Press și 
altele.

Marea rețea de televiziune 
„National Broadcasting Com- 
pany" din S.U.A. a transmis, 
săptămîna trecută, cinci. zile 
consecutiv, ample reportaje și 
relatări grupate în cadrul pro- 
gramului de actualități „Today 
Show" sub titlul „România de 
astăzi", emisiuni care au culmi
nat cu transmiterea interviului 
acordat de președintele Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, rețelei de 
televiziune N.B.C.

De asemenea, televiziunea din 
Berlinul occidental a transmis 
duminică seara un film docu
mentar consacrat personalității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Au fost prezentate numeroase 
imagini înfățișînd pe larg 
viața și activitatea tovarășului 
Ceaușescu consacrate libertății 
și propășirii poporului român.

(Agerpres)

SAIGON 11 (Agerpres). — Po
trivit telegramelor de presă, 
luptele între forțele patriotice 
din Vietnamul de sud și unită
țile militare americano-saigoneze 
au fost concentrate în ultimele 
24 de ore în zona Platourilor 
înalte. Cele mai violente cioc
niri între detașamentele Frontu
lui Național de Eliberare și efec
tivele militare inamice au fost 
semnalate în provinciile Quang 
Tri, Quang Tin și Quang ,Ngai. 
Totodată, în provincia Binh 
Dinh, la 440 kilometri nord-est 
de Saigon, o unitate americană 
a căzut într-o ambuscadă orga
nizată de patrioți.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului forțelor S.U.A. a

anunțat că bombardiere „B-52“ 
au efectuat noi raiduri în regiu
nea septentrională a Vietnamu
lui de sud.

HANOI 11 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că la 
8 mai artileria americană insta
lată la sud de zona demilitari
zată din Vietnam a des
chis focul asupra comunei Vinh 
Giang, din regiunea Vinh Linh, 
ucigînd un civil și rănind grav 
alți doi. Au fost provocate pa
gube materiale populației locale.

In aceeași zi, bombardiere 
strategice și tactice americane 
au atacat mai multe comune 
din R. D. Vietnam, provocînd 
numeroase pagube materiale.

ORIENTUL APROPIAT
Raportul Iul

Anwar Sadat
CAIRO 11 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul în fața Comisiei 
parlamentare a Uniunii Socia
liste Arabe, președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, a prezentat un 
raport asupra convorbirilor sale 
cu secretarul de stat american, 
William Rogers, și cu adjunctul 
acestuia, Joseph Sisco, subli
niind că întrevederile s-au des
fășurat într-o atmosferă de sin
ceritate deplină, informează a- 
gențiileT France Presse, Associa
ted Press și United Press Inter
national. Președintele Sadat a 
expus în mod detaliat propune
rea egipteană de redeschidere a 
Canalului de Suez și de retra
gere parțială a trupelor israelie- 
ne de pe malul răsăritean al 
acestuia. El a subliniat că a- 
ceastă propunere nu trebuie 
considerată decît ca începutul 
unei reglementari globale a con
flictului. Șeful statului egiptean a 
afirmat că este în interesul 
R.A.U. „să activeze propunerea 
respectivă", concomitent cu ho- 
tărîrea de a nu ceda nici mă
car o palmă din teritoriul na
țional, precum și cu exigențele 
privind drepturile populației pa
lestiniene.

Anwar Sadat a declarat că i-a 
spus lui Joseph Sisco, secretar 
de stat adjunct american pen
tru problemele Orientului Apro
piat, că Egiptul insistă asupra 
trecerii trupelor egiptene pe 
malul răsăritean, adăugind că nu 
a dat un răspuns în problema 
autorizării accesului navelor is- 
raeliene. „Vom studia mai întâi 
această chestiune cu organizațiile 
noastre politice" — i-a declarat 
Sadat lui Sisco.

Președintele R.A.U. a vorbit 
despre situația economică a 
țării, referindu-se, în special, la 
dezvoltarea agriculturii și la 
perspectivele valorificării resur
selor petrolifere naționale. El a 
amintit realizările obținute în

sectorul public, declarînd că a- 
cestea nu vor reduce sacrificiile 
pe care le va impune lupta de 
eliberare. In continuare, Anwar 
Sadat a anunțat că, ulterior, 
„atunci cînd preocupările legate 
de luptă se vor liniști", el va 
expune Comisiei parlamentare 
a Uniunii Sbcialiste Arabe con
cepțiile sale asupra diverselor 
aspecte ale vieții sociale, printre 
care democratizarea și noua so
cietate bazată pe știință.

La sfîrșitul ședinței, cei 360 
de membri ai Comisiei parla
mentare a U.S.A, au dat publi
cității o declarație în care își 
exprimă sprijinul deplin pentru 
politica promovată de președin
tele Anwar Sadat.

Rogers primit 
de președintele 

S. U. A.
WASHINGTON 11 (Ager- 

preș). — Președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, l-a primit 
luni duoă-amiază la Casa Albă 
pe secretarul de stat, William 
Rogers, care s-a înapoiat din 
turneul efectuat în Orientul A- 
propiat. Cu acest prilej, Rogers 
a prezentat șefului Administra
ției americane un raport com
plet asupra întrevederilor pe 
care le-a avut la Cairo și Tel 
Aviv cu conducătorii celor două 
țări. La întrevedere a luat par
te și Henry Kissinger, principa
lul consilier pentru problemele 
externe al președintelui Nixon.

• GUNNAR JARRING, re
prezentantul personal al secre
tarului general al O.N.U. în O- 
rientul Mijlociu, se va întoarce 
Ia New York în cursul acestei 
săptămîni pentru consultări cu 
U Thant — a confirmat purtă
torul de cuvînt al O.N.U. Jar
ring urmează să fie informat de 
rezultatul călătoriei pe care a 
făcut-o secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, în O- 
rientul Apropiat.

Bursele de schimb au 
fost închise. Timp de cî
teva zile seifurile lor au 
înghițit valuri uriașe de 
dolari. Saturația atinsese 
un înalt grad de pericu
lozitate. Guvernele unor 
țâri din Europa occiden
tală au dat semnalul 
verde de suspendare a 
schimburilor valutare cu 
dolari. Moneda america
nă — care asedia pur și 
simplu sediile burselor 
din Londra, Frankfurt pe 
Main, Bruxelles, Haga, 
Berna, Viena — pierduse 
posibilitatea de a se 
converti în „lichiditățile" 
naționale engleze, vest- 
germane, belgiene, olan
deze, elvețiene, austriece.

Criza continuă a sistemului 
monetor interoccidental de
clanșase o nouă răbufnire pu- 
nînd din nou — pentru a cîta 
oară ? — sub semnul incertitu
dinii întregul complex bazat pe 
aur-dolar. La prima vedere, o 
operațiune pur tehnic-financia- 
ră, actuala furtună monetară 
evidențiază aspectele unor 
adînci dezacorduri de ordin 
politic și economic, dezacor
duri apărute între principalii 
protagoniști ai lumii capitaliste.

Actualul episod, la fel ca și 
cele anterioare, este efectul 
unor cauze profunde. Potrivit 
unor specialiști una din cauze 
ar fi poziția dominantă pe 
care o ocupă dolarul și, prin 
aceasta, firesc, și Statele 
Unite, in ceea ce privește po
sibilitatea acestei monede de 
a sta alături cu aurul (de
clarat, după cum se știe eta
lon general). Hotărîrile în a- 
cest sens, adoptate de ță
rile capitaliste în urmă cu 27 
de ani la Bretton Woods, au 
creat pentru Statele Unite. în 
special, o poziție financiară 
privilegiată. De atunci, deși 
puterea de cumpărare a dola
rului. a scăzut continuu, el a 
continuat să se raporteze la 
o singură marfă : aurul, pro
dus al cărui preț a rămas con
stant. Poziția dolarului, în ra
port cu alte monede ale țări
lor capitaliste, a permis ulte
rior Statelor Unite să finanțeze

CRIZA MONETARĂ OCCIDENTALĂ

SPIRAL?. INCERTITUDINII
politica sa economică și milita
ră în diferite regiuni ale lumii.

Finanțarea războiului din 
Asia de sud-vest, continua ava
lanșă de exporturi de capital, 
au agravat de la an la an de
ficitul balanței de plăți (ra
portul dintre sumele încasate 
din străinătate de o țară și a- 
celea care ea le plătește altor 
țări, într-un anumit timp). Emi
siunile financiare noi, aruncate 
pe piața valutară internaționa
lă, au schimbat în timp conți
nutul real în aur al fiecărui 
dolar, depreciind treptat a- 
ceastă monedă. O dată cu 
agravarea dificultăților de or
din inflationist, începute în 
S.U.A. și extinse în vestul bă- 
trînului continent european, 
numărul, cercurilor politice și 
economice antrenate în decla
rații privind necesitatea revi
zuirii sistemului monetar occi
dental — sistem care lezează 
în bună parte intensificarea 
schimburilor comerciale inter
naționale — a cunoscut o spo
rire continuă. Refuzul american 
de a revedea situația dolaru
lui, intensificarea presiunilor 
asupra acestei monede au ac
centuat starea de neîncredere 
în dolar căreia trebuie să-i 
facă față în prezent atît State
le Unite cît și țările avansate 
din Europa occidentală (cărora 
li s-a alăturat în ultimii cîțiva 
ani și Japonia). Fuga dolarilor 
din S.U.A. și căutarea Unor 
bănci străine (de preferință 
vest-germane) este unul din ar
gumente în favoarea acestei 
afirmații. Desigur, trebuie luată 
în considerare și „invazia spe
culativă" a capitalurilor, care 
decurge din aceeași stare de 
incertitudine privind tăria do
larului. Aceste capitaluri — de 
ordinul miliardelor de dolari 
— simțind pulsul, oarecum as
cendent al mărcii vest-germa

ne și bănuind o nouă reevalua
re, după cea din' octombrie 
1969, au invadat bursele din 
Frankfurt pe Main în aștepta
rea unor cîștiguri bazate pe o 
eventuală scumpire a mărcii în 
raport cu dolarul. Aceasta 
este una din explicațiile potri
vit cărora, într-un interval 
foarte scurt, în R. F. a Germa
niei au poposit cîteva miliarde 
de dolari...

telor naționale față de dolar. 
Corespondențele de presă din 
Bruxelles lasă să se întrevadă 
dificultățile prin care trece în 
prezent Piața comună, o serie 
de proiecte comunitare fiind 
în mare parte compromise prin 
prisma ultimei reuniuni. minis
teriale. După cum se știe „cei 
șase" au lăsat după o dispută 
aprinsă — la aprecierea auto
rităților naționale — introdu

• „Statele Unite, care au îngrămădit dolarii lor bolnavi în 
fața porții europenilor, au acționat cu singe rece, fără să facă 
nici cel mai mic gest pentru a opri afluxul de dolari gîn- 
dîndu-se mai mult la situația lor internă decît la cea din 
zona Atlanticului. Nu este deci de mirare, că Bonn-ul a tre
buit să acționeze în primul rînd, ținînd seama de interesele 
vest-germane". („NEUE RUHR ZEITUNG**).

• „încă o dată a fost făcută dovada că atunci cînd trebuie 
să se aleagă între dolari și Europa, anumiți membri ai C.E.E., 
mai europeni în vorbă decît alții, aleg în fapt dolarul, chiar 
dacă piața comună agricolă riscă să sufere" („La NATION").

• „Hotărîrea guvernului vest-german nu este decît o 
reevaluare mascată a mărcii și înseamnă o lovitură dura 
pentru C.E.E. Un lucru este sigur: stăm cu toții în aceeași 
barcă a comunității, dar se creează impresia că fiecare vîs- 
lește cum îi covine. Și așa barca se clatină pe o parte și 
pe alta." („CORRIERE DELLA SERA").

• „Actuala frămîntare constituie un punct de cotitură în 
întregul sistem monetar occidental. Caracteristica sa domi
nantă este că dolarul este supraevaluai. Chiar și numai 
acest element pune sub semnul întrebării întregul sistem 
occidental postbelic bazat pe cote de schimb fixe". („TI
MES**).

Reuniți pentru a discuta mă
surile ce se impun în vederea 
neutralizării acestui nou val al 
crizei monetare, cei șase parte
neri din Piața comună s-au si
tuat pc poziții neunitare. La 
capătul unei ședințe maraton, 
de 19 ore, nu a fost adoptată 
nici o soluție de compromis. 
Deși au hotărît să mențină 
neschimbată paritatea actuală 
a valutelor lor, ei n-au putut 
adopta o hotărîre comună în 
ceea ce privește raportul valu

cerea unui curs fluctuant, curs 
care potrivit observatorilor în
depărtează aplicarea măsurilor 
de creare a Uniunii monetare 
a Pieței comune. Guvernul de 
la Bonn, adeptul acestui curs 
fluctuant (despre care am vor
bit în fișierul nostru de ieri) 
speră să pună capăt prin a- 
ceastă măsură afluxului de do
lari, punînd la adăpost propria 
monedă de alte neprevăzute 
dificultăți. Agenția FRANCE 
PRESSE nota că dezbaterile de

la Bruxelles „au fost dure și 
au arătat că interesele națio
nale ale fiecărei țări membre 
a C.E.E. au căutat să se impu
nă". Un ecou al acestei dezba
teri dure poate fi găsit ș» în 
declarațiile ministrului francez 
al economiei și finanțelor, Va
lery Giscard d’Estaing, care în 
numele guvernului său anunța 
ieri că Parisul consideră „inutil 
să mai participe la lucrările 
experților care se ocupă cu 
punerea în aplicare a preco
nizatei uniuni economice și 
monetare, atîta timp cît între 
monedele țârilor Pieței comune 
există un curs fluctuant de 
schimb" și câ „lucrările exper
ților ar trebui reluate, numai 
după ce țările comunitare vor 
restabili între ele solidaritatea 
monetară".

Și, în timp ce în cadrul Pie
ței comune disputa continuă cu 
îndîr|ire, antrenînd și cercurile 
de pe malul Tamisei, la 
Washington domnește o at
mosferă de expectativă. John 
Connally, ministrul finanțelor 
al S.U.A., a declarat că deși 
Administrația este realmente 
preocupată de situația moneta
ră creată, Statele Unite nu plă
nuiesc nici o acțiune imediată. 
Autoritățile S.U.A. — a spus 
el „nu sînt dispuse să 
sacrifice stabilitatea propriei 
economii" (ceea ce înseamnă, 
cu .alte cuvinte, tendința 
Washingtonului de a-i lăsa pe 
vest-europeni să se descurce 
cum or putea, deși cauza prin
cipală a crizei își are originea 
— potrivit specialiștilor — în 
hotărîrile politico-militare a- 
doptate peste Atlantic). Deși 
repercusiunile actualei crize 
monetare nu sînt încă evidente 
pentru S.U.A. unele cercuri a- 
meriaane și-au exprimat îngri
jorarea, < evidențiind faptul că 
retragerea încrederii în dolar 
de către unele țări vest-euro- 
pene prevestește noi măsuri și 
mai drastice, care evident vor 
duce la creșterea inflației, 
afectând puternic economia.
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Washington — 
joc de serpentine
La confluența Anacostiei și 

Potomacului, un oraș al cărui 
simbol este trandafirul și devi
za „Justiția Omnibus'*.

Washingtonul este o apari
ție verde, spațioasă, patriarha
lă. Cafenelele cu prelungiri în 
stradă, în stilul european, sint 
o achiziție recentă a orașului. 
Oaze nenumărate de verdeață 
colorează discret clădiri din pia
tră și cărămidă, Washingtonul 
are doar reputația celui mai în
verzit oraș american. Străzile au 
alături de nume specificată și 
direcția geografică pentru că o- 
rașul însuși este format din sec
țiuni bine determinate. In par
tea de nord-vest se găsesc majo
ritatea atracțiilor turistice, pe 
cînd celelalte trei secțiuni sînt 
mai mult rezidențiale, cu străzi 
înguste și întorlochiate, construi
te parcă după planul unui joc 
de serpentine. „The Mall“ — 
miezul orașului — concentrează 
cele mai mari hoteluri, restau
rante, firme de afaceri și clădiri 
administrative. în partea de 
sud-vest a orașului, slums-urile 
n-au simțit încă colții buldozere
lor. Cîteva străzi foarte tăcute 
mențin trează amintirea protes
telor violente ale negrilor din 
acea zi a anului 1968 cînd Martin 
Luther King a fost împușcat. 
Case pustii, cu bucăți de placaje 
la ferestre ascund tavanele înne
grite de incendiul oprit la jumă
tate ; nimeni nu mai locuiește 
aici, în cimitirul de case, în plin 
oraș, peste care se zărește Capi- 
toliul — „Justiția Omnibus**.

Arlington-ul 
nu este loc de picnic

Această inscripție poate fi vă
zută în litere de-o șchioapă la 
intrare. Arlington-ul este cel 
mai cunoscut cimitir american, 
dar pajiștea bine întreținută 
pare să fi fost îmbietoare 
pentru unii vizitatori. Singu
rele însemne ale unui loc 
de veci sînt pietrele albe, 
scunde, în rînduri paralele. 
Pietrele mai impunătoare si 
mormintele funerare aparțin 
doar ofițerilor. Orice vizitator 
al acestor locuri se îndreaptă 
după săgeți spre mormîntul fos
tului președinte Kennedy. O fla
cără eternă peste lespezi de pia
tră, năpădite de iarbă, impresio
nează prin simplitate. Cele cîte
va citate bine alese din cele mal 
cunoscute cuvîntări ale sale 
(după care, în necunoștință de 
cauză, ți l-ai închipui un foarte 
bătrîn înțelept) rămîn înscrise 
fără ostentație pe toate laturile 
zidului alb. mărunt, care încon
joară locul.

Tineretul...
Tineretul... întâlnirea cu 

Robert Cross, consilier cu pro
blemele tineretului al Biroului 
pentru problemele culturale și 
de educație de pe lîngă Depar
tamentul de Stat prilejuiește 
consemnarea intențiilor Biroului 
de a dezvolta schimburile cu 
toate țările, inclusiv România. 
Structura federală a organiza
ției tineretului republican, for
mată, de fapt, din cluburi Ia ni
velul colegiilor sau orașelor, nu 
are un caracter unitar, fiecare 
stat conducîndu-se după norme 
particulare.

Despre activitatea Consiliului 
președintelui pentru pregătirea 
tineretului (President’s Council 
on Youth Opportunity) Maryann 
Urban ne vorbea ca fiind diri
jată înspre coordonarea pe scară 
națională a programelor de stat 
cu cele particulare destinate ti
neretului. Oficiul pentru emanci
pare economică (Office of Eco
nomic Onnortunity) își propune 
îmbunătățirea programelor din 
punctul de vedere al tineretului, 
un țel generos dar cu posibili
tăți reduse dacă ne gîndim că o 
mină de oameni manifesta am
biția de a îmbunătăți prin cîte
va programe situația a cel nuțin 
cinci milioane de tineri săraci, 
chiar dacă membri onorifici ai 
acestui Oficiu sînt toate depar
tamentele federale cu excepția 
celui de... finanțe.

New York-ul, în zilele pe care 
le-am petrecut acolo, era în a- 
larmă generală : 90 la sută
toxicitate a aerului din cauza 
poluării, un grad ridicat de umi
ditate, nici o adiere de vînt. 
Auzim recomandări pentru car
diaci și astmatici de a nu părăsi 
încăperile cu aer condiționat, a- 
peluri la populație de a folosi cît 
mai puțin automobilele — ape
luri zadarnice pentru că orașul 
se exprimă în continuare în rit
mul intens al circulației. Milioa
nele de lumini colorate care ră
mîn aprinse peste noapte, ca să 
confere mai mult farmec orașu
lui, nu reușesc acum să străbată 
aerul gros care amenință să se 
depună în straturi cenușii peste 
building-uri, tăindu-le de pă- 
mînt. Doar spre dimineață at
mosfera se mai limpezește.

„Cartea de vizita"
Kansas City este cel mai mare 

centru de stocare și vînzare a 
cerealelor, situat într-o întinde
re verde, foarte ușor vălurită 
care îmi amintește de meleagu
rile de pe acasă. Printre atracții, 
orașul care își etalează cu dăr
nicie reclamele, oferă : Bibliote
ca Truman, Teatrul Starlight, 
expoziția de agricultură, Gale
riile de artă. Vizita Ia universi
tatea din Kansas, care numără 
cîteva zeci de mii de studenți, 
îmi prilejuiește o întîlnire ne
mijlocită cu tinerii care frec-

îți par nemișcate de un secol. 
Dintr-un fotoliu te privește... 
ființa de ceară, în cămașă și cu 
ochelari a fostului președinte 
ai S.U.A., cu jobenul și peleri- 
na aruncată pe pat. Aceeași ? 
manieră de rememorare a isto- 
riei o găsești la Muzeul de ceară Ț 
al războiului civil unde în trei 
camere scunde ți se prezintă toți 
președinții americani, inclusiv 
Richard Nixon. Farmecul situa
ției crește o dată cu deslipirea 
de pe banda de magnetofon a 
glasurilor cînd mai molcome, 
cînd tunătoare ale chinurilor de 
ceară.

Operă a unui inginer și isto
ric ingenios, harta electrică de la 
Muzeul național este unică în 
S.U.A. într-un amfiteatru cir
cular un dispecer așezat la înăl
țimea tavanului îți oferă în ju
mătate de oră tactica, strategia, 
momentele decisive ale bătăliei 
de Ia Gettysburg, prin aprinde
rea simultană sau succesivă a 
cîtorva sute de beculețe albastre 
și roșii simbolizînd cele două 
armate inamice. Explicațiile iți 
sînt evident oferite de banda de 
magnetofon, de pe care o voce 
grăbită se ia la întrecere cu în- 
deminarea dispecerului.

Cum este 
vremea jos ?

Chicago, la cei 167 de ani ai 
săi, își reflectă liniile din ce în
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New York-ul 
din profil

Profilul New York-ului ți 
se înfățișează din avion, vanor 
sau de pe Empire State Building 
mereu același : zgîrie-nori care 
etajează birouri, comnunînd o 
insulă unică în felul ei care vă- 
muiește curiozitatea oricărui vi
zitator. în concepția americani
lor orașul conține tot ceea ce 
este „mai mare", indiferent dacă 
este vorba de colecțiile de artă 
de Ia Metropolitan sau Muzeul 
de Artă Modernă, bijuteriile de 
pe strada 47, filmele și barurile 
exotice de pe Broadway, gradul 
de poluare sau traficul intens.

rentau niște cursuri de vară. 
Deși activitatea și forfota din 
timpul anului universitar erau 
mult diminuate în iulie, în mij
locul vacanței de vară, totuși am 
găsit o universitate care-și pre
lungea existența, pulsînd de 
viață. Tineri cu înfățișări dega
jate invitau Ia o discuție nefor
mală care s-a închegat imediat. 
Subiectul dialogului care îi in
teresa cu precădere : preocupă
rile și acțiunile în care sînt an
gajați tinerii români.

Guvernatorul din Topeka și-a 
părăsit cabinetul conducîndu-ne 
și prezentîndu-ne personal sălile 
de conferință care găzduiesc în 
mod obișnuit dezbaterile repre
zentanților locali. Din preocupă
rile de primă urgență, guverna
torul Docking a amintit termi
narea stadionului din Topeka 
care întirzia de mai mult timp 
din cauza lipsei ele fonduri, mo
dernizarea unei șosele care avea 
să lege Topeka de Kansas City, 
în cartea de vizită pe care ne-a 
dat-o la despărțire și care îl 
înfățișa pe guvernator la biroul 
său, acesta, în cîteva cuvinte, ne 
mulțumea că l-am vizitat.

Gettysburg...
Gettysburg este cunoscut cel 

puțin celor 20 de milioane de 
cititori ai romanului „Pe aripile 
vîntului". 50 000 de morii în 
trei zile — 1, 2 și 3 iulie 1863 — 
este bilanțul celui mai sîngeros 
război din istoria Statelor Unite. 
Gettysburg este un oraș-muzeu, 
in adevăratul sens al cuvîntului, 
cu case mici în stil colonial. Ni
mic nu este nou, doar vopseaua 
albă, proaspătă de pe gardurile 
modeste, și mulțimea de plăcu
țe orientative. De o parte și de 
alta a străzii se înșiră statele 
majore ale unioniștilor și confe
deraților, memorialul impunător 
al Pennsylvaniei, muzeul națio
nal din fața căruia Abraham 
Lincoln rostea acum un secol 
faimosul său discurs adresat na
țiunii americane. Casă-muzeu 
este și cea a gospodinei Jennie 
Wade, singurul cetățean al ora
șului lovit din întâmplare de un 
glonte rătăcit de pe cîmpul de 
bătaie din apropiere în tâmp ce 
Jenny își hrănea puii. Cînd vi
zitezi casa fostului judecător 
David Wills în care Lincoln a 
fost găzduit o noapte, obiectele

ce mai înalte ale construcțiilor, 
în apele învolburate — în ziua 
în care am sosit — ale lacului 
Michigan. Drumul obișnuit de la 
cel mai mare aeroport comercial 
din lume O’ Hare (cu cele 60 
miliarde dolari cifră de afaceri) 
pînă Ia „John Hancock Center’* 
se face pe Michigan Avenue. 
„John Hancock Center** cu cele 
96 etaje, 369 metri și 705 aparta
mente de lux este cel mai înalt 
bloc de locuințe din lume, de 
fapt un veritabil complex de 
locuințe, birouri, magazine. (Sta
te Empire Building, cea mai 
înaltă clădire din lume are 448 
metri și conține în exclusivitate 
birouri). Rusinessmanii, arhitec- 
ții sau medicii mai cunoscuți, 
oameni cu posibilități materiale 
substanțiale, își au birourile lin
gă locuințe, la cîteva etaje mai 
jos, între etajele 1 și 43. Mașina 
a fost înlocuită cu liftul, cel mai 
rapid (36 km pe secundă) care 
urcă pină la ultimul etaj în 39 
de secunde. Este adevărat, pen
tru bazinul de înot de la etajul 
46 nu se plătește intrarea, dar un 
apartament cu patru camere îl 
costă pe locatar... 750 dolari pe 
lună, lux pe care puțini și-1 pot 
îngădui...

La cîteva sute de metri înăl
țime, norii îi izolează pe oameni 
de stradă. Sus ferestrele strălu
cesc și betonul se albește de 
soare și căldură, pe cînd jos 
plouă cu găleata. Fetele blonde 
și delicate de la recepție răs
pund cu amabilitate, pe semne 
la aceeași întrebare : „plouă si 
e vînt. doamnă, luați-vă man
toul și umbrela". Am întrebat 
de ce n-au fost introduși roboți. 
„Ar trebui să-i schimbăm cu 
moda" — mi s-a răspuns. Zgo
motul și aerul poluat se risipesc 
pînă la această înălțime și, anoi. 
priveliștea e darnică : granițele 
a patru state americane (Illinois, 
Indiana, Michigan și Wisconsin) 
Ie treci dintr-o privire. Dar cînd 
norii potopesc ferestrele și zgo
motul terifiant al unui motor de 
avion, în trecere prin apropiere, 
umple apartamentul, viața nu 
mai poate fi la fel de plăcută. 
Cinci restaurante, ultimul Ia e- 
tajele 95 și 96, sală de gimnasti
că, magazin universal, club, ca
binete medicale, dentare, birouri 
de avocatură, pînă și o filială a 
cunoscutului modist francez Yves 
Saint Laurent — deservesc cei 
1 300 de oameni, locuitorii orășe
lului vertical.
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