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CALITĂȚII
Îmbunătățirea

: Republicii Federale a Germaniei

SECRETARII COMITETELOR 
U.T.C. DIN DOUĂ ÎNTRE
PRINDERI INDUSTRIALE SI
MILARE ANTICIPEAZĂ UN 
VIITOR SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ ASUPRA TEMEI A- 
FLATĂ MEREU ÎN ACTUALI
TATE :

CONSTANTIN DUMITREL,
Uzina de anvelope „Danubia

na" — București

Calitatea anvelopelor este 
măsurată, în primul rînd 
prin numărul de kilometri 

parcurși în exploatare. Ultima 
verificare amj^ă a acestui im
portant indicator s-a făcut Ia 
consfătuirea avută, cu benefi- 
C’arii, în martie. Cu acest prilej 
s-a constatat încă o dată crește
rea durabilității produselor noas
tre.

Și totuși colectivul uzinei 
noastre nu este în totalitate 
mulțumit la acest capitol.. De 
ce ? Pentru că numai 85—90 la 
sută din producție este de cea 
mai bună • calitate. Pentru 
că se poate mai mult, 
bine și ’ deci mai ieftin, 
gajamentele salariaților de 
minuare a prețului de cost 
sate în secții au în vedere 
mai posibilitatea reducerii 
mărului : de rebuturi și rema
nieri. Venind în uzină veți pu
tea găsi un sistem'foarte bine 
pus la punct de urmărire și in-
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tervenție promptă în sensul îm
bunătățirii calității anvelope
lor. în fiecare secție există un 
spațiu, cunoscut.de toată lumea 
sub numele de „vitrină a cali
tății" unde se acumulează re
buturile înregistrate în ultimele 
24 de ore, pe schimburi. Zilnic, 
o comisie centrală analizează 
defecțiunile apărute, stabilește 
vinovății și o dată cunoscute 
cauzele, se iau operativ măsu
rile cuvenite. Activitatea orga
nizației U.T.C. pentru îmbunătă
țirea calității se integrează per
fect, o întregește pe cea desfă
șurată în ansamblu la nivelul 
uzinei. Cînd afirm acest lucru 
am în vedere aportul efectiv pe 
care l-ani adus lâ depistarea re
buturilor, la reducerea lor prin 
Eliminarea factorilor care le 
generează. în mod firesc, aten
ția noastră este concentrată în 
special spre principalele secții 
productive. Multe din defecțiu
nile constatate ' la secția vulca
nizare au drept punct de ple
care munca unor tineri de la 
asamblare. Pentru înmulțirea 
punctelor de control și depista
rea rebuturilor încă din fașă 
s-au constituit echipe comple
xe, formate din operatori chi-

miști și controlori • de calitate 
pentru pregătirea treptată a 
autocontrolului generalizat. In
vestigațiile lor în intimitatea 
procesului de producție au scos 
la iveală faptul că nu o.dată una 
și aceeași operație este execu
tată în mai multe feluri de di
feriți operatori. Demonstrațiile 
practice au devenit astfel o ne
cesitate. Le organizăm de fie
care dată cînd e nevoie. Tot
deauna ele au un scop bine de
terminat. Urmăresc fie învăța
rea corectă a unei operații, fie 
eliminarea timpilor morți sau 
a greșelilor pe care unii le fao 
fără să-și dea seama.

Nu ne limităm. însă doar la 
'aceasta acțiune cind e vorba de

Dacă scriem despre mate
maticieni, atunci să începem 
cu cifre : 30 000 de-elevi s-au 
întrecut în prima etapă a a- 
cestei populare competiții 
științifice ; au rămas cîteva 
mii ia etapa județeană ; cîș- 
tigătorii, circa 400, s-au în- 
tîlnit la București la startul 
final. O asemenea triere a 
valorilor indică, fără îndo
ială, exigențele concursului, 
sporite mereu, de la an 
la an.

— Intr-adevăr, confirmă 
prof. CONSTANTIN OTES- 
CU, secretarul științific al 
Societății de științe matema
tice — a fost o întrecere nu 
lipsită de duritate. în sensul 
că la ediția din acest an 
ne-am propus să selectăm 
vîrfuri. Pentru că matema
ticieni talentați, printre elevi, 
avem în proporție de masă. 
Dovadă', numărul mare de la 
etapa locală...

Acum, la finele concursu
lui, s-a dovedit însă că avem 
și multe „vîrfuri" printre e- 
levii de liceu. Aproape unul 
din patru concurenți 
clasat printre laureați, adu-

s-a

M. V,

Secvențe din
ACȚIUNEA

Este un angajament al tutu
ror. Al cooperatorilor și al me
canizatorilor, al specialiștilor clin 
județul Constanța. Al celor din 
județul în care aproape o sută 
de mii de hectare se irigă. 8000 
kilograme de porumb la hectar 
în condiții de neirigare, 12 000 
kilograme pe acele suprafețe 
unde nevoia de apă este satis
făcută. Și tot ceea ce se între
prinde în aceste zile de către 
oamenii ogoarelor este subordo
nat acestei idei. Se prășește, se 
completează golurile, se ve
ghează ca atacul dăunătorilor să 
fie anihilat încă de la început.

Dar cooperatorii au încheiat 
la timp pregătirile. Substanțe 
chimice în valoare de aproape 
o sută de milioane lei, gratuit 
oferite de către stat, se află a- 
cum depozitate in unități, iar 
în cadrul fiecărei secții de me
canizare utilajele sint puse la 
punct. Interesul este general 
pentru a nu lăsa să se piardă 
nici măcar un kilogram din cit 
s-ar putea realiza. Calculele e- 
fectuate arată că în condițiile 
obținerii producțiilor cuprinse 
în angajament, in condițiile 
nou create prin aplicarea acor
dului global, ciștigul anual al 
fiecărui membru cooperator 
crește cu aproape cinci mii cinci 
sute lei. iar al mecanizatorilor 
cu trei mii și ceva de lei.

Firesc, efortului general îi este 
alăturată și munca tinerilor, a 
celor aproape cincisprezece mii 
de țărani cooperatori și mecani
zatori de virată utecista. în a- 
cest moment de maximă încor
dare, hotăritor pentru recoltă, 
într-un raid-anchetă întreprins 
în județul Constanța i-am cău
tat pe tineri. La Horia, prășitul 
este mult avansat.. Tinerii meca
nizatori Ion Zaharia, Gheorghe 
David și Niță Șeitan au fost 
permanentizați la lucrarea cu 
cultivatorul. Tractoarele lor sînt 
în funcție de dimineața pină 
seara tîrziu. Au lucrat și dumi
nică. în urma lor, membrii coo
peratori cu sapa. Peste o sută 
cincizeci de hectare cultivate cu

8 000“
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La Palatul Consiliului de 
■ Stat au avut loc, marți dimi

neața, convorbirile oficiale în
tre președintele Consiliului 

■ de Stat al Republicii So- 
" cialiste România, Nicolae 
■ Ceaușescu, și președintele Re

publicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann;

■ Din partea română la con
vorbiri au participat : Ion 
Gheorghe Maurer, președinte- 

(le Consiliului de Miniștri. 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte

■ al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 

fl Mănescu, ministrul afacerilor 
"externe, Cornel Burtică, mi-

nistrul comerțului exterior, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Constantin Oancea, ambasa
dorul României în R. F. a 
Germaniei, și Cornel Vladu, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe.

Din partea R. F. a Germa
niei au luat parte : Walter 
Scheel, vicecancelar și minis
trul federal al afacerilor ex
terne. Dietrich Spangenberg, 
secretar de stat, șeful Oficiu
lui Prezidenția] Federal, Erich 
Strătling, 
a Germaniei 
Conrad Ahlers, 
stat,

(Continuare in pag. a ll-a)
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Capitală

ambasadorul R. F. 
la București, 
secretar de 

șeful Oficiului Federal

de Presă, Fritz Caspari, di
rector ministerial, adjunct al 
șefului Oficiului Prezidențial 
Federal, Bernd von Staden, 
director ministerial^ șeful De
partamentului Politic din Mi
nisterul Federal al Afacerilor 
Externe, Renate Finke Osian- 
der, consilier de legație, șeful 
referenturii .pentru Europa 
Est din Ministerul Federal 
Afacerilor Externe.

In cadrul convorbirilor 
fost discutate probleme pri
vind relațiile dintre Republica 

/Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei, 
posibilitățile extinderii aces-

de 
al

au

tora. S-a relevat 
condiții pentru o mai 
cooperare economică, 
promovarea unor fprme 
de colaborare tehnico-științi- 
fică reciproc avantajoasă, 
pentru multiplicarea schim
burilor culturale.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale, 
probleme privind îmbunătă
țirea climatului pe continen
tul european, destinderea și 
pacea în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă.

Dineu oficial

există 
largă 

pentru 
noi

în onoarea președintelui
cursul dimineții de 

marți, președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gustav 
Heinemann, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în vizita 
în țara noastră au luat cu
noștință de unele aspecte ale 
industriei bucureștene, de rea- 

| lizări urbanistice și edilitare 
din Capitală.

■ Oaspeții au fost însoțiți de 
vicepreședintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis- 

fl te România, Emil Bodnaraș, 
de primarul general al Capita-

■ lei, Dumitru Popa, precum și 
de membrii misiunii române 
atașate pe lingă președintele 
| R. F. a Germaniei — Constan
tin Stătescu, secretarul Con- 

n siliului de Stat, general-loco- 
" tenent Constantin Popa, loc- 
— țiitor al șefului Marelui Stat 
■ Major, Tudor Jianu, directo

rul Protocolului din Ministe-
■ rul Afacerilor Externe.
" Se străbat artere principale 
— ale Capitalei, împodobite cu 
| steaguri ale celor două state, 

pină în modernul cartier Ti- 
■’an. Numeroși bucureșteni să
biuță cu căldură pe -oaspeți.

Nicolae Ceaușescu
Marți seara, în saloanele 

Hotelului Intercontinental 
București, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, împreună 
cu soția, Hilda Heinemann, au 
oferit un dineu, în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste. 
România, Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul NicuTescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Dumitru Popa, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, precum și 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, ‘ Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, împreună, cu soțiile, 
membri ai Consiliului de Stat

INVITAȚIE LA DRUM

(Continuare în pag. a V-a)
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• PE CĂRĂRILE NEUMBLA
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Fantezii carstice în Ciucaș
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Ia care vă 
de a con- 

pe care le 
reprezenta-

acționa al primului secretar

— Aș dori să precizez totuși 
că activitatea mea comportă în
tr-o primă instanță norme care 
derivă din ansamblul activității e- 
ducative a organizației U.T.C,

Interviu cu 
ȘTEFAN RAB, 

prim secretar al Comitetului 
dețean Covasna al U.T.C.

i
L '

aidul nost 
in județul 
Constanța jk Â

TRASEE SENTIMENTALE 
TURIST-CLUB
EXCURSII ÎN JUDEȚUL 
SIBIU

COLTUL METEOROLOGIC 
SFATUL MEDICULUI

și ai guvernului, alte perso
nalități ale vieții politice, so
ciale și culturale.

Au luat parte Walter 
Scheel, vicecancelar și minis
trul federal al afacerilor ex
terne. împreună cu soția, și 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe președintele Re
publicii Federale a Germaniei 
în* România.

S-au intonat imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a. 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă. cordială, președintele 
Republicii Federale a Germa
niei, Gustav Heinemann, și 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit toasturi.

în toastul său președintele 
GUSTAV HEINEMANN, a 
spus :

Ne bucură în mod deosebit 
faptul că dumneavoastră, 
mult stimate domnule pre
ședinte, stimată doamnă 
Ueaușescu, precum și o serie

de domni și doamne, colabo 
ratori ai dumneavoastră apro 
piați, sint astă seară oaspeț' 
noștri. Noi am dori să v 
mulțumim pentru cordialita 
tea deosebită pe care am cu 

în scurtul răstim 
dumneavoastri

noscut-o 
petrecut la 
Vom căuta să ne revanșai 
cu ocazia vizitei pe care duir 
neavoastră o veți face în țai 
noastră. Ne aflăm astăzi 1 
jumătatea vizitei noastre - 
primele două zile fiind dăruii 
frumoasei dumneavoastră cî 
pitale, București. Ne bucurai 
însă foarte mult că mîine 
poimîine vom avea posibilii; 
tea să cunoaștem și alte păr 
ale țării dumneavoastră. Sîi 
tem siguri că și următoare 
zile vor fi tot așa de pline r 
contacte interesante și de li 
cruri frumoase ca și în prim 
le două zile.

în încheiere, președinte

UN DREPT, DAR
— Scopul discuției 

invit astăzi este acela 
semna unele aspecte 
considerați cele mai 
five pentru efortul dv. personal 
în executarea mandatului ce v-a 
fost încredințat. Vă propun, deci, 
să abordăm modul cum acționea
ză însuși primul secretar al comi
tetului județean U.T.C. și cum își 
apreciază propriile eforturi.

Prin natura funcției pe care o 
dețineți, conceperea și stabilirea 
unor direcții generale de activi
tate, imprimarea unui anume stil 
de acțiune comitetului județean, 
aparatului salariat, ca și întregu
lui activ al organizației județene, 
promovarea unor metode adecva
te îndeplinirii sarcinilor par a se 
constitui în atribuția cea mai e*

videntă, cea mai apropiată activi
tății personale a celui dintîi re
prezentant al uteciștilor din jude
țul Covasna. Asupra acestui lucru 
v-aș retine pentru moment aten
ția.

Ele nu sint rodul unei inițiative^ 
personale, deși, fără doar și poa-- 
te, realizarea lor nu exclude, ci 
dimpotrivă, presupune acest lu
cru. Fără pretenția unei selec
ții riguroase și exhaustive, aș re- S 
marca din cuprinsul acestor ce
rințe susținerea unui dialog am-^ 
piu cu organizațiile U.T.C., cu 
tinerii înșiși, o cunoaștere cit mai || 
exactă și mereu actuală a proble
melor care se pun în fața orga
nului executiv, mobilizarea apa
ratului salariat, a întregului nos
tru activ la rezolvarea promptă 
a situațiilor care se ivesc într-o 
organizație sau alta.

Recepție
(Continuare în pag. a V-a)

oferită
de președintele

R. F. o Germaniei
Președintele Republicii Fe

derale a Germaniei. Gustav 
Heinemann, împreună cu so
ția, Hilda Heinemann, au ofe
rit marți seara, o recepție în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, în saloanele 
hotelului „IntercontinentaP- 
București.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena 
Maurer. Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Janos Fa- 
zekas, Petre 
Popa, Leonte 
Voitec, Iosif 
Constantinescu, 
Ion Iliescu, lori 
Patilineț, Ion Stănescu, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Con-

Dănălache, Janos
Lupu, Dumitru 

Răutu, Ștefan 
Banc,
Mihai Dalea, 
Ioniță, Vasile

Miron

siliului de Stat, împreună 
soțiile, vicepreședinți ai M 
rii Adunări Naționale, meml 
ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători de i 
stituții centrale, academicie 
și alți oameni de știință 
cultură, generali, repreze 
tanți ai cultelor, ziariști i 
mâni și străini.

Au luat parte Walter Sche 
vicecancelar și ministrul 1 
deral al afacerilor externe 
celelalte persoane oficiale ca 
îi însoțesc pe președinte 
Republicii Federale a Germ 
niei în România.

Au fost prezenți șefi ai n 
siunilor diplomatice acredit 
la București.

înainte de începerea rece 
ției au fost intonate im nur 
de stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat i 
tr-o atmosferă caldă, cordia

(Agerpres}

cunoscut.de
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ULTIMUL SPECTACOL 
AL VIITORILOR 

ACTORI
„E 2î de slavă șî temei" este 

titlul ultimului spectacol din a- 
ceastă stagiune realizat prin 
participarea studenților anilor 
I, II și III — actorie. Textul 
(alcătuit de lector univ. Radu 
Aneste Petrescu) este o cule
gere de versuri ale poeților cla- 
sjei și moderni de la Eminescu 
la Ion Alexandru, urmărind 
un drum în istorie, propriu po
porului nostru, luptei sale pen
tru independență, pentru drepta
te socială. Prof. univ. George Ca- 
rabin, împreună cu. catedrele de 
vorbire și mișcate scenică, cu 
alți profesori ai claselor de ac
torie, au realizat o sinteză a 
educației profesionale primite 
în institut. Pe scenă s-au perin
dat componenți a șase clase 
de actorie ; truda realizatorilor 
a fost însă răsplătită prin im
presia generală de unitate, de 
adeziune la un singur crez mi
litant. Desigur, în cadrul unui 
ansamblu care se vrea Cit mai 
omogen e greu să surprinzi in
dividualități. Pe micile momen
te viitorii actori au fost corifei 
ai emoției ; nădejdi se pot lega 
de numele Mihaelei Mari
nescu, de exemplu (în secvența 
Ecaterina Teodoroiu), sau de al 
Despinei Marcu. întregul a fost 
convingător, nu covîrșit de so
lemnitate, ci agitatoric, plin de 
patosul inimilor tinere. I.A.T.C. 
a dat în acest spectacol e- 
xemplul unei scene capabile să 
emoționeze prin simplitate.

ADRIAN OCNEANU, pre
miul I, clasa a IX-a, Liceul 
„Mihai Viteazul'1 București

IO AN HO AR A, premiul I a- 
cofdat de C.C. al U.T.C., clasa 
a lX-a, Liceul „Horia, Cloșca și 
Crișan", Alba-Iulia

FLORIN LAZAROVICI, pre
miul I, clasa a X-a, Liceul „Al. 
I, Cuza" Focșani

ANDREI MIHALE, premiul 
I, acordat dej, CjC. al U.T.C., 
clasa a X-a LfyeuUnr, 24 Bucu
rești

i.
MARTIN MIRCEA, premiul 
clasa a XI-a, Liceul din Blaj

CIPRIAN SORIN BORCEA, 
premiul I acordat de C.C„ al 
U.T.C., clasa a XI-a, Liceul „Oc
tavian Goga", Sibiu

RADV VASILE, premiul I, 
clasa a Xll-a, Liceul „N, Băl- 
cescu" Brăila

DINU CĂLINESCU, 
miul I anul IV, Liceul industrial 
—• poștă și telecomunicații, 
București

MATEMATICIENIITEODOR ȘUGAR

(Urmare din pag. 1)

UN NOU 
ANTICOAGULANT

Un colectiv de specialiști de 
a Institutul de cercetări chimi- 
?o-farmaceutice din București 
i realizat un medicament cu în- 
■>ușiri multiple, pentru trata- 
nentul diferitelor afecțiuni ale 
lielii. Noul medicament româ
nesc prezintă proprietăți ariti- 
oagulante, antiinflamatorii și 
.ntibacteriene, ceea ce îl situ-' 
■ază pe o treaptă superioară 
ață de produsele indicate pînă 
n prezent de terapeutica mon- 
ială, în maladiile pielii. Expe- 
imentat clinic, medicamentul 
ealizat după rețeta institutului 
ucureștean, care a primit cali- 
icativul de invenție, a dat re- 
ultatele scontate. S-a consta
nt că produsul, care se aplică 
ical, asigură creșterea timpului 
e coagulare pentru țesuturile 
?zate și accelerarea resorbției 
roceselor inflamatorii și post- 
•aumatice.

nînd 90 , de premii și men
țiuni.

„Dar felicitări merită toți 
cei 30 000 — este de părere 
acad. prof. GRIGORE MOI- 
SIL, președintele Societății 
de științe matematice, sa
vantul prezent, în ultimii ani, 
la toate olimpiadele elevilor 
matematicieni. Toți la un Ioc, 
chiar și cei care nu s-au pre
zentat la concurs și îndră
gesc matematica, reprezintă 
viitorul matematicii romă-

nești, fie că vor lucra 
matematicieni, fie că vor 
tiliza matematica în alte ști
ințe, în tehnică sau econo
mie...".

Alăturîndu-ne acestei idei 
generoase, îi felicităm și noi 
pe toți concurenții care ser
vesc „Regina științelor" cu 
pasiune și talent încă de pe 
băncile școlii. Publicăm nu
mai fotografiile premianților 
I cu credința că exemplul le 
va fi urmat în fiecare liceu, 
unde la „Panoul de onoare" 
își vor ocupa locul cu
venit.

NICOLAE PERȘICANU, pre
miul I acordat de C.C. al 
U.T.C., anul IV Liceul indus
trial „Unirea" București

ȘERBAN ANTON, premiulȘERBAN ANTON, premiul 1 
acordat de C.C. al V.T.C., anul 
V, Liceul industrial pentru con
strucții de mașini București

i

TEROCEL
La Combinatul textil 

Arad, a fost pusă la punct 
bricația industrială a unei 
colecții de țesături din fibre

^CRONÎCÂ TEATRALĂ^

«M MORGANA"
Farsa provoacă de obicei tri

miteri la o acțiune (mai mult 
sau mai puțin) comică, traver
sată de intenții satirice-morali- 
zatoare. Astăzi genul cu prici- 

\na amuză (vag), fără cine știe 
ce consecințe,' f iindcă astăzi ni
meni nu ia în serios situațiile ei 
ultraconvenționale și rar se mai 
nutrește speranța că mișcarea 
voioasă în scenă, obligatorie 
prin specific, poate produce alt
ceva decît (maximum) zîmbe- 
tul. Farsa pseudo-polițistă tri
mite la renovări în gen, oa
recum mai ademenitoare pentru 
gustul modern al descifrării o- 
bligatoriului „mister", dar în nici 
un caz al intenției moralizatoa
re îndeobște aflată din prima 
scenă la străbuna farsă. Și totuși 
—au remarcat cu surprindere 
mulți, iată că un scriitor ca Du
mitru Solomon, dramaturg de 
factură modernă, cu tentă filo
zofică, atacă acum acest gen al 
teatrului popular de acum patru 
veacuri, asezonat, de circumstan
ță, în manieră polițistă. Surprin
derea pornită de la enunțul afi
șului, s-a transformat în sală în
tr-un lanț de alte surprize: în lo
cul zimbetului nasager, umorul 
copios, irezistibil, a izbucnit o 
dată oii prima replică n-a în
cetat decît o dată cu ultima că
dere a cortinei. O altă surpri
ză : tema satirei, descoperită nu 
simultan, din scena întâia, ci 
treptat, gradat — chior prin 
modalități polițiste! — abia în 
a doua parte a spectacolului. 
Dinamica acestei piese este cu 
totul neașteptată, profund ori
ginală. Autorul ține jumătate 
din timp acțiunea prin două 
personaje care se căznesc, în 
chipul cel mai hazliu, să găseas
că pe un altul, dispărut. Spec
tatorul participă la investigații, 
inițial fără să-și bată capul cu 
obiectul lor, fiind definitiv cap
tivat, furat, de hazul pornit nă-

txrfnic : replica e copios spiri
tuală, comicul de situații, irezis
tibil. In hohotele de rîs ale să
lii, procurorul (o stagiară) și o- 
fițerul de miliție (debutant în 
criminalistică) caută, așadar, o 
bună parte din spectacol, pe 
cineva; pînă la urmă însă, cei 
doi eroi împreună ou publicul, 
descoperă pas cu pas, fapt cu 
fapt, ceva. Ceva care nu e nici 
victima, nici vinovatul (în reali
tate inexistenți), ci mobilul. Mo-

Farsă pseudo
polițistă de

DUMITRU
SOLOMON
la Teatrul

de Comedie

din 
fa- 
noi 

----- ,----- ---------------------- po- 
liesterice, cunoscută sub denu
mirea de terocel. Rezistentă, 
ușor lavabilă, cu tușeu stabil și

neșifonabilă, noua țesătură a 
întrunit aprecierile favorabile 
ale specialiștilor, îmbogățind 
substanțial gama modelelor de 
primăvară și vară pentru ro
chii bluze și alte confecții. O 
parte dintre aceste țesături și 
confecții, realizate în serie 
mică sau în comenzi livrate în 
exclusivitate, 
acum 
tului

se găsesc de pe 
în magazinele Combina- 
din Arad, precum și în 
unități de desfacere din

Mîine, joi, 20 mai, orele 11, 
în cadrul Festivalului „Pri
măvara arădeană", scriitorul 
și caricaturistul Neagu Ra
dulescu va ține o conferință. 
Subiectul : Amintiri din lu
mea literaturii, teatrului și 
a fotbalului de ieri și de as
tăzi, Ea va fi urmată de pro
iecții de caricaturi.

„Uzina 23 August"
B-dul Muncii 256, sector III, București, tramvai 23, 24, 

mașina 65, 79, 100, 101

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;
2045).

SICILIANA — ora 19,30 ;
ora 9,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 

cu“ : SICILIANA — ora 19,30 ;
Circul Globus : ARENA PRIMĂ
VERII — ora 19,30 ; ATM (La Ate
neul Român — Sala Studio) : 
EDITH FIAFF ■— NU. NU RE
GRET NIMIC — ora 20.

FACEREA LUMII : rulează 
atria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
,30), Favorit (orele 10; 12; 14; 
i; 18; 20).
SERATA : rulează la Central
rele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
,30), Modern (orele 9; 11,15;
,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
.odern (ora 20).
CHEMAREA FRONTULUI : ru- 
ază la Lumina (orele 18,15; 
,30).
PE LUCIUL GHEȚII : rulează 

Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45;

BĂTĂLIA DE PE NEBETVA : 
ilează la Festival (orele 9; 12,30; 
.15; 20).
PRINTRE COLINELE VERZI : 
lează la Floreasca (orele 15,30; 
: 20,30).
SI CAII
SA "
10;

____ SE ÎMPUȘCA, NU-I
? ; rulează la Capitol (qrele 
11; 13,30, 16; 18,30; 21). Gră- 

na Capitol (ora 19,30).
FLOARE ȘI DOI GRĂDI-□ _________ ___ ______ _______

\RI : rulează la Sala Palatu- 
i (ora 18,30), Luceafărul (ore- 

9; 12,30; 16; 19,30), Bucu-
20), 

16,15;

12,30; 16; 19,30),
Sti (orele 9; 12.30; 16,30; 
•roviar (orele 9,30; 13; _____
45), Melodia (orele 8,45; 12,15; 
45: 19,30), Grădina Doina
t a 20).
PROGRAM DE FILME DOCU- 
sntare : rulează la Timpuri 
>i (orele 18,30: 20,30)
jOOL : rulează la Timpuri 
»i (orele 9—17 în continuare). 
SUNETUL MUZICII : rulează la 
celsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
oria (orele 9; 12,30; 16: 19,30),
im ura (orele 10; 14.30; 19).
:eStrea domnitei rai.u : 
lează la Bucegl (orele 16; 18.15; 
30). Grădina Bucegi (ora 20,30). 
IAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
STREA DOMNIȚEI RALU : 
lează la Volga (orele 10; 15,30;

19,15), Arta (ora 15,30), Grădina 
Arta (ora 19,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Ferentari (orele 15; 19).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Grivița (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18), Victoria (orele 9,15; 12; 15; 18;
20.30) , Grădina Aurora (ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20). Viitorul (o- 
rele 15,45; 18; 20).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18), Grădina 
Buzești (ora 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20 în continuare).

PAN WOLODIJOWSKI : rulează 
la Unirea (ora 16), Grădina 
Unirea (ora 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Lira (orele 15,30: 18), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PE COMETĂ : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

PREȚUL PUTERII : 
Pacea (orele 15,45; 18: 
șilor (orele 15,30; 18;

LOS TARANTOS:

rulează la
20.15) , Mo-
20.15) . •

____ ____________ _ rulează la
Crîngași (orele 15,30: 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15: 17,30; 20), Tomis (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15). Grădina To
mis (ora 20,30).

SECRETUL DIN' SANTA 
TORIA : rulează la Munca 
15,30; 18; 20,15). Laromet
15; 17,30; 19,45).

~ ’------- BUNI, BĂIEȚI
Cosmosj (orele

MIERCURI. 19 MAI 1971
Teatrul de Operetă : SE MĂRI

TĂ FETELE — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : PĂRINȚII TERIBILI 
— ora 20 ; (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20 ; Teatrul de > 
Comedie : NICNIC — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20 ; (Sala 
Studio) : POVESTIRI DIN PĂDU
REA VIENEZĂ — ora 20 : Tea
trul „C. Tănase“ (Sada Savoy) : 
BMBIRICA — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : LOGODNICELE ATE
RIZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Bd. 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30 ; Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Str. Academiei) : BAN
DIȚII DIN KARDEMOMME — 
ora 17 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
CINCI SĂPTĂMINI IN BALCON

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra ’71. Emisiune-concurs 
de construcții tehnice pentru pio
nieri și școlari * 18,25 Mult e 
dulce și frumoasă. Predarea gra
maticii limbii române în școală. 
Cine are dreptate ? Reportaj - 
anchetă la Liceul „I. L. Caragia- 
le“ din București 4» 18,40 Con
fruntări • 19,10 Publicitate și re
zultatele loto m 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Ritmuri — film documen
tar TV. • 20,25 Finala Cupei

Transmisiune

„c.

Cupelor de fotbal : Real Madrid 
— Chelsea Londra.
directă de la Atena • 22,15 Tele
jurnalul J~ ------- ---------------- - - *
marilor

de noapte • 22,25 Gala 
interprețir Ileana Iliescu.• • • • •

VIT- 
(orele 
(orele

RAI : 
15,30;

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
Șl PROVINCIE :

— Strungari 
—* Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși
— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

- MUNCITORI 
CURSURI DE

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni
— Macaragii

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

NECALIFICATI PENTRU CALIFICARE PRIN 
SCURTA DURATA IN MESERIILE DE:

— Electricieni
— Turnători 
—- Oțelari
— Forjori
— Macaragii

bilul, (in realitate foarte existent) 
al „misterioasei dispariții" devi
ne astfel pe neștiute însuși mo
bilul satirei — jocul relațiilor, 
goana după intervenții, mituiri
le de tot felul, de la micul 
banchet la dami geană, de la 
insidioase promisiuni recupera
toare la plicul plin cu „sur
prize" foșnitoare. O dată cu 
apariția satirei, desfășurarea ei 
niciodată simplu enunț, devine 
perpetuă acțiune. Autorul și re
gizorul nu-i arată pe împricinați 
cu degetul, ci îi obligă să se dea 
în fapt, și dacă stăm să ne gîn- 
dim bine, nu cruță pe nimeni. 
Efortul de a nu apela la nici un 
fel de intervenții și de a se scu
tura energic de asemenea ape
luri incumbă tuturor. Tăria 
este, așadar, colectiv și, totoda
tă, individual neoesară, dar la 
aceasta publioul nu reflectează 
poate imediat (deși o face cu 
siguranță ulterior) primul efect 
fiind umorul stârnit de ridiculi
zarea personajelor, desăvîrșit ca
racterizate. însuși limbajul vehi
culat e un semn de recunoaș
tere : ticuri argotice ale diferi
telor medii, abil, spiritual inter
ferate, circumscriu personalizînd 
o multitudine de mentalități. 
nici un moment tăișul satiric nu 
se tocește, comicul de limbaj și 
de situație nu obosesc, replica e 
permanent sprințară, umorul — 
cînd mai gros, clnd mai subtil 
— nu cunoaște pauze. Deși plin 
de virtuți, textul ar fi putut alu
neca în facilitate, primejduit to
tuși de servitutile farsei, dacă itu 
ar fi fost servit de o mină regi
zorală sigură și de un talentat 
grup de actori. Mihai Dimiu, 
care a mai pus în scenă lucrări 
semnate de Dumitru Solomon, a 
preluat din nou, ou evidentă plă
cere, ultima piesă a acestui do-

tat autor, Regizorul instalează de 
la început climatul de sa
vuroasă comedie care nu mai 
părăsește sala, iar poantele, 
deși poate inegale caltitativ, se 
succed într-un tir neîntrerupt. In 
afară, însă, de simțul umorului, 
regizorul a mai avut de demon
strat și pricepere în rezolvarea 
unor dificile probleme de mișca
re, existente mai ales în partea 
a doua a spectacolului, probleme 
de care s-a achitat absolut meri
toriu. Vital, dinamic, ținînd frî- 
na desfășurării neașteptate a ac
țiunii, Mihai Dimiu a dozat 
nine „crescendo"-urile, surprize
le și ritmul general al reprezen
tației, cu excepția cîtorva lun
gimi, lesne amendabile pe par
curs. Reușita portretizărilor apar
ține atît regiei cît și interpre- 
ților care au jucat cu more, 
neobosit apetit. Sanda Toma, 
inteligeivt și ironic spiritua
lă față de partitura ei (Theo) 
a fost pereche perfect acordată 
lui Iurie Darie, aici plin de u- 
mor și de neîntreruptă vervă. 
Înzestrat cu un bine cunoscut 
farmec, Iurie Darie (ofițerul de 
miliție Fifi), abordează o cu totul 
altă expresie decît cea cunoscu
tă, utilizînd acum modalități noi, 
desăvîrșit comice. Mircea Șeptilict 
a întruchipat cu obișnuita lut 
siguranță un personaj ce se 
vrea autoritar prin presupusa 
lui profesie, dar care e obli
gat totodată să se poarte 
prevenitor și chiar Umil ca ve
ros solicitator aflat „în incogni
to". In mare vervă de joc, Vasi- 
lica Tastaman (Lucrezzia Bor
gia) plină de inepuizabil umor 
și fantezie este cea mai picantă 
subretă de hotel, care se poate 
imagina, hotărîtă să ascensione- 
ze și ea, indiferent de mijloace, 
la mult rîvnitele ,rstriptisme". 
Dem Savu (Directorul), come
diant suculent, nu ostenește să a- 
muze prin cel mai autentic umor 
popular, totdeauna cu sigur suc
ces la public. Un excelent actor 
de comedie se anunță de pe a- 
cum în persoana lui Mircea Dia- 
conu, care, deși student încă, 
face în dublul său rol (Castor și 
Polux), demonstrația unui real ta
lent: mimică, mișcare, măsură e- 
xactă a investiției de umor și ri
dicol într-un personaj satirizat 
caragialește — toate par de pe a- 
cum integral însușite, ori per
fect intuite, de către acest, 
tînăr artist. Liliana Țicău (soția) 
se încadrează bine în atmosferă, 
iar Nina Zăinescu (Diana) și 
Gh. Șimonca (Sportivul) sint, 
poate mai ales prin mișca
re, exact ceea ce trebuie, adică 
două tinere secături, lipsite de 
scrupule.

Decorul amuzant al lui Dan 
Nemțeanu, greu de realizat func
țional din pricina aceleiași ava
lanșe de mișcare, facilitează to
tuși printr-o izbutită rezolvare, 
desfășurarea acestui spectacol 
viu, amuzant, care anunță pen
tru multă vreme iun sigur suc
ces de public la Teatrul de 
Comedie.

VIORICA TÂNASESCU

Candidații pentru cursurile de calificare trebuie sâ înde
plinească următoarele condiții :

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnători, forjori, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
n?,,toToul polarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

Z I UD' I 707.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal- 

Invățămînt, telefon 43 04 40 — interior 4.

Secvențe

BĂIEȚI
rulează la 
18: 20.15).

ȘARADA : 
(orele 15,30;

GENOVEVA ___________ _
rulează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) .

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

rulează la Flacăra 
18: 20.15).

DE BRABANT:

REZULTATUL CONCURSULUI
DE GRAFICA PENTRU ALEGEREA

EMBLEMEI A. D. A. S

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT

Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — face cunoscut 
S, la concursul de grafică organizat pentru alegerea emblemei 
ile, s-au prezentat 97 de proiecte de către 54 de graficieni. 
Dintre proiectele prezentate, Consiliul de administrație a 

Ies ca emblemă proiectul prezentat de graficianul Aurel Po- 
escu, din București, Șoseaua Cătelu nr. 29, sector 4, care va 
rimi pentru această lucrare premiul de 4 000 (patru mii) de lei.
Emblema aleasă se reproduce mai sus.
Administrația Asigurărilor de Stat aduce, pe această cale, 
ulțumirile sale tuturor graficienilor care au prezentat proiecte 
i acest concurs.
Lucrările nepremiate vor fi restituite prin poștă, la adresele 

idicate de participanții la concurs.

(Urmare din pag. 1) 

perfecționarea profesională a 
tinerilor pentru că, după cum 
arată unul din afișele mobili
zatoare din secții „priceperea și 
îndemînarea pot aduce econo
mii anuale de 2 milioane lei la 
prețul ' de cost". Maiștri, mun
citorii cu experiență contri
buie zilnic prin îndrumări com
petente la înlăturarea greșeli
lor pe care le fac uneori înce
pătorii în meserie. Pentru a în
țelege mai bine situația, trebuie 
să arăt că o parte din muncito
rii de care vorbeam urmează 
cursurile de calificare. La sec
ția camere aer, de exemplu, 40 
la sută sînt necaiificați. Supra
vegherea tehnică a muncii lor 
este o condiție esențială pentru 
îndeplinirea exigențelor de ca
litate. în acest sens, la propu
nerea lui Nicu Otomega. secre
tarul U.T.C. de la secția vul
canizare, s-a luat hotărîrea ca 
ucenicii să fie repartizați pe 
lingă uteciștii cu experiență în 
meserie. Astfel Dumitru Cri- 
stea, Velicu Cristea și Constan
tin Preda, ca să amintesc doar 

j pe cîțiva, cei mai buni de la 
secția camere de aer, răspund 
de felul cum colegii lor de la 
mașinile alăturate în curs de 
calificare își însușesc meseria, 
contribuind ca produsele să nu 
se oprească la „vitrina calită
ții".

Acțiunile consemnate mai sus 
nu fac decît să completeze o 
activitate permanentă a organi
zației U.T.C. din uzina noastră 
pentru îmbunătățirea calității. 
Participarea secretarilor U.T.C. 
la ședințele de analiză zilnică 
a activității de producție, 
pe secții determină o adap
tare și completare continuă 
a măsurilor, în funcție de 
situația de fapt. Rezultatul ? La 
secția camere aer numărul re
buturilor s-a redus cu peste 60 
la sută iar la secția vulcanizare 
cu 5—10 procente față de anul 
trecut.

Nu știu încă ce acțiuni au ini
țiat colegii noștri de la Florești. 
în orice caz un schimb de ex
periență între organizațiile noa-

poate fi decît util. Destre mu __  _ ___  __ _
aceea i-am invitat deja îa noi" 
la un concurs pe teme profesio
nale gen „Cine știe, cîștigă". 
E doar un început. Putem conti
nua întrecerea, într-o viitoare 
etapă, și pe „terenul" lor, la 
Florești. Și fiindcă am pomenit 
de utilitatea schimburilor de 
experiență trebuie să arăt de 
asemenea că la sfîrșitul acestei 
luni vom organiza la Pitești, 
împreună cu organizația U.T.C.. 
de la Uzina de autoturisme o 
consfătuire avînd drept temă

practica uzuală se cunoaște că 
în afară de materii prime co- 

’ răspunzătoare, de funcționarea 
cît mai buna a utilajelor, un 
factor ce influențează hotărîtor 
asupra calității îl reprezintă ni
velul de calificare al muncito
rilor. Am considerat firesc deci 
ca preocupările organizației 
U.T.C. din uzină să vizeze- cu 
precădere tocmai realizarea 
unei temeinice pregătiri profe
sionale a tinerilor. Aș vrea să 
spun că, pentru aceasta încă 
din decembrie 1970 în uzină la

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII

calitatea anvelopelor. Noi în 
calitate de furnizori, iar ei de 
beneficiari.

PETRE ROTARU,
Uzina de anvelope „Victoria" 

Florești

Încep cu o preciza 
prezent produsele 
tînd marna fahrinii tÎncep cu o pre'cizare : în 
prezent produsele pur- 
tînd marca fabricii noastre 

sînt solicitate în 34 de țări ale 
lumii. Pentru ca anvelopele să 
satisfacă integral exigențele be
neficiarilor, și nu mă refer nu
mai la cei externi bineînțeles, 
pentru a fi competitive atît ca 
aspect cit și pentru performan
țele obținute în exploatare se 
impune ca ele să întrunească 
un înalt nivel calitativ. Din

noi au f§st organizate cursuri 
de calificare — gradul I pre
cum și de perfecționare — 
gradul II ,'in cadrul cărora .sînt 
cuprinși pe meserii, 192 de oa
meni. Cum în întreprinderea lu
crează mulți ingineri de vîrstâ 
utecistă, am considerat necesar 
să apelăm la ei pentru susține
rea lecțiilor. Așa îfccît Gheor- 

Doru Mihăilescu, 
sau Maria >Bobaru,

ghe Enache,
Ion Voicu __ ___________
ca să numesc numai cîțîv#, sînt 
în momentul de față lectori. O 
dată pe lună, împreună cu ei 
facem o analiză atentă a pulsu
lui cursurilor, intervenind a- 
colo unde este cazul. Dacă ' în 
secția anvelope grele,. de pildă, 
s-au înregistrat în intervalul 
celor 30 de zile, rebuturi sau 
remanieri atunci la prima lecție 
cu tinerii .ce se pregătesc pen
tru meseria de confecționer sau 
cei care-și îmbogățesc gama cu-

noștințelor de specialitate, pro
blema este abordată, se indică 
modalitățile potrivite pentru 
prevenirea lor.

Nu limităm preocupările noa
stre destinate preintimpinării 
abaterilor de la calitate doar la 
această măsură. Aș aminti aici 
de ceea ce numim noi „metoda 
controlului reciproc". Am por
nit de la următoarea premisă : 
în compartimentele de fabrica
ție mașinile sînt așezate pe 
grupe. Tînărul Român Comăr- 
niceanu și Mirică Tănase, am 
ales doar două exemple, lucrea
ză pe utilaje identice, au ace
leași sarcini de producție. Pe 
de altă parte amplasarea lor în 
spațiu este apropiată. O ‘ primă 
verificare are loc în pauza de 
masă: Cu care prilej se stabi
lește în detaliu și planul de lu
cru al următoarelor anvelope. 
La; sfîrșitul celor opt ore se 
face bilanțul. Este, dacă vreți, 
o întrecere neoficială desfășu
rată în cadrul aceluiași schimb 
al aceluiași sector. Ea pregătește 
într-un fel, din mers, con
cursul „Cel mai bun operator 
chimist" aflat de-acum în fază 
lui practică. Avem de-a face în 
fapt cu o competiție inter-sec- 
ții. O altă caracteristică o con
stituie faptul că în cadrul lui 
nu sînt angrenați toți uteciștii 
numai din dorința, de a avea 
o cuprindere numerică, ci nu
mai cei ce deservesc utilajele 
cheie. în intenția noastră, a- 
ceștia vor forma un viitor nu
cleu. în atribuțiile sale începînd 
cu a doua jumătate a anului — 
cînd vor trebui realizate peste 
1400.000 bucăți anvelope — va 
intra ajutorarea absolvenților 
cursurilor de calificare în a-și 
potrivi pașii nu numai ritmului 
cantitativ cît și, mai ales, ha
remurilor .calitative. Rezultate
le obținute — depășirea în. me
die cu 10—15 anvelope a pla
nului zilnic, nici un rebut, nici o 
remaniere — ne îndreptățesc să 
afirmăm că cei ce-.și disput^ 
azi întîietatea vor fi în măsură 
mîine să dinamizeze activitatea 
celor ce-și vor face debutul în 
meserie. |

(Urmare din pag.
porumb sînt întreținute de către 
tineri, adică de către cei șaizeci 
de uteciști aflați in componența 
echipelor de la vegetal. Pînă 
acum au efectuat răritul și pri
ma prașilă pe rind. Aici am în- 
tîlnit o inițiativă valoroasă a or
ganizației U.T.C. Doisprezece ti
neri aflați sub îndrumarea ingi
nerului agronom efectuează ră
ritul porumbului ou grija recol
tării răsadului, pe care apoi îl 
resădesc în porțiunile, vecine,, a- 
oolo unde din diferite motive ră
săritul s-a făcut defectuos. Șe 
asigură astfel o încărcătură uni
formă a hectarului de teren, 
printr-un număr de plante re- 
coltabile suficient de mare : a- 
proape 45 000. La cooperativa a- 
gricolă din Grădina, prima lu
crare cu cultivatorul a fost în
cheiată la. floarea-soarelui. A- 
cum, în acțualițate este porum
bul. în urma mecanizatorilor 
Constantin Botoagă și Dumitru 
Moldoveanu, cooperatorii din 
brigăzile unu și doi lucrau in
tens la prima prășită. împreună 
cu brigadierul Nicolae Bădoiu, 
efectuăm recepția lucrării exe
cutate de tineri : nici o buru
iană. unde a fost cazul, răritul 
fiind executat ireproșabil. Am 
reținut cele cîteva cuvinte spuse 
de brigadier la adresa tinerilor : 
,Jn toți anii, dar mai ales în 
primăvara aceasta tineretul din 
satul __________ .1, Z_ _
bine. Iată-i și astăzi (era dumi
nică " ' ' '
cîmp.
spun, 
bun". ... ______
brigadierului se refereau în pri
mul rind la Nicolae Tăriță. Ma
ria Adam, Ion Cojocaru, Florica 
Turcu și alți 25—30 de tineri 
din Grădina care in Junile apri
lie și mai au efectuat cite 25 de 
zile muncă la cooperativă.

Inginerul George Ionescu de 
la cooperativa agricolă din Țo- 
praisar, secretar al Comitetului 
U.T.C., ne prezintă munca tine
rilor „Organizația noastră nu
mără 147 de membri și trebuie 
să spun, toți participă Ia muncă. 
Ne-am angajai ca de pe întrea
ga. suprafață cultivată cu porumb 
să obținem 8000 kilograme la 
hectar, dublu decît anul trecut. 
Or, pentru a reuși acum se im
pune să muncim fără reținere. 
La noi, toți tinerii au luat su
prafețe cultivate cu porumb. Și, 
putem afirma că peste tot, a- 
ceștia au încheiat prima prașilă 
și o aplică pe a doua ; au trans
plantat în cîmp porumbul-răsad 
semănat în ghivece nutritive. 
Plantele se prezintă bine și pen
tru faptul că întreaga suprafață 
a fost fertilizată, dar mai cu

nostru muncește foarte

dimineața), au venit în 
A fost suficient să le 
Avem un tineret foarte 
Fără îndoială, cuvintele

seamă pentru ca. aproape cite 
20 de ore pe zi săptămîna tre
cută, cîteva sute de oameni au 
depus eforturi deosebite pentru 
distrugerea dăunătorilor. Atunci, 
tinerii au constituit patru echipe 
și au lucrat sub îndrumarea mea 
pe suprafața cultivată cu po
rumb". în cîmp, cele spuse de 
secretarul comitetului U.T.C. a- 
veau corespondent în prezența 
tinerilor, în faptele lor.

La capăt de drum, răsfoind 
bloc-notesul, cîteva lucruri se 
impun atenției ca o experiență 
demnă de generalizat. Le pre
zentăm comentate de către to
varășul Dan Șerbu, directorul 
direcției generale agricole a ju
dețului :

• Golurile din cultură sint 
completate prin plantele produse 
în ghivece nutritive sau des
prinse din suprafețele de 200— 
300 m pătrați semănate în fie
care cooperativă agricolă după 
principiul răsadniței. Dispare, în 
felul acesta diferența în ajunge
rea la maturitate a plantelor, și 
se realizează folosirea intensivă 
a fiecărei palme de pămint. De 
remarcat că toată această lu
crare este executată de către 
tineri.

• Prima prașilă este execu
tată atit mecanic cit și manual, 
pe rind. Concomitent sint insă- 
mințate și culturile intercalate î 
fasolea și dovleacul, iar la cul
tivatoare au fost adaptate dis
pozitive pentru administrarea pe 
rind a îngrășămintelor chimice. 
Se asigură astfel o intervenție 
eficientă, se economisește timp.

• în fiecare unitate agricolă 
au fost constituite echipe com
plexe formate din membri coo
peratori și mecanizatori, care 
supraveghează și intervin perma
nent pentru combaterea dăună
torilor.

• Acordul global se aplică în 
toate cooperativele agricole, sti- 
mulîndu-se astfel efortul depus 
m scopul depășirii producțiilor 
planificate. Ca urmare și parti- 
ciparea la muncă a membrilor 
cooperatori este foarte 'bună : 
zilnic cei ce lucrează sint mai 
mulfi cu șapte mii in compara
ție cu aceeași perioadă a anului 
trecut.

Și. adăugăm noi. ca urmare a 
întregului complex de factori, ’ 
ritmul de execuție al lucrărilor 
de întreținere a culturilor este 
superior. Pe cele 47 000 hectare 
cultivate cu floarea-soarelui pri
ma prașilă s-a încheiat, iar la 
porumb suprafața prășită repre
zintă peste 80 la sută din ceea 
ce s-a insămîntat. O primă ga
ranție că angajamentul de a se 
realiza în medie peste 8 000 kilo
grame porumb boabe la hectar 
va fi îndeplinit.
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Din decembrie, de cînd s-a introdus noua disciplină în orarul școlar, am 

scris în nenumărate rînduri despre însemnătate, valoare, intenții, formule 

organizatorice, despre cum ar trebui să fie. Era cazul să investigăm cum 

este, să vedem dacă s-a depășit începutul — mai exact — ce și cum lucrea

ză elevii. Uzinele „Electronica", Combinatul „Casa Scînteii", întreprinderile 

„Carmen", „Ascensorul", „Didactica" și „Automatica" — iată cîteva din 

gazdele activității tehnico-productive pe care o desfășoară elevii din licee.

Elevele de la „Mihail Eminescu". Pentru ele programul la „Di
dactică" continuă. Dau culoare materialului didactic..., iar 
băieții pot fi găsiți la „Ascensorul", cu treburi mai grele.

Liceele Capitalei s-au străduit 
să folosească profilul industrial 
al orașului, izbutind să contrac
teze locuri de practică în uzine. 
N-a fost nici simplu, nici ușor, 
dar acum aproape toate liceele 
pot răspunde : „avem elevi la 
practică în întreprinderi44. Există 
o întreagă argumentație despre 
avantajele integrării elevilor în 
viața de muncă a uzinei.

Avantaje există într-adevăr. 
Chiar dacă am cita numai valoa
rea pedagogică a prezenței și 
participării elevului la fazele in
time ale proceselor de producție 
și ar fi deajuns de convingător. 
Dar mînutrea uneltelor și apara
telor, răspunderea pentru produ
sele încredințate, încadrarea în 
disciplina muncii sînt tot atîtea 
argumente care -pledează în fa
voarea dialogului elevului ou în
treprinderea.

„AulO

Intiia

defecțiune

a apărut

in orar
Graficul din fotografie —* afi

șat la serviciul personal și învă- 
țămînt al Uzinei „Electronica' 
— indică prezența elevilor Li 
ceuhii „Gheorghe Lazăr" h 
practică, în secția 270.

E luni, ora 11. După orarul 
școlii, 
grupă 
lu£ru. 
derii, 
termine lucrul peste o oră, la 12, 
avînd la activ 4 ore de muncă. 
După situația de la fața locului, 
nici un elev nu era în secție. 
Maistrul secției, tovarășul Ștefă- 

lunea e 
muncă, 
știe. O 
au fost 
ora 10.

începînd de la 11,30 o 
de elevi trebuia să fie la 
După graficul întreprin- 
aoeeași grupă trebuia să

o întrebare al cărui
RĂSPUNS L-AM CAUTAT

IN ACTIVITATEA TEHNICO

matica“ ?

Tot o sală

de mare finețe, în mod obiectiv 
nu poate asigura front de lucru 
pentru elevi. Atunci de ce a ac
ceptat primirea elevilor la prac
tică ? Era, poate mai normal cp 
demonstrațiile să fie făcute, cu 
mai multă economie de timp. 
La sfîrșit de an școlar, ar fi foar
te interesant de aflat, ce au oiști- 
gat elevii în orele petrecute la 
,,Automatica".

flc curs Organizația

PRODUCTIVĂ DIN ORARUL
UNOR LICEE BUCUREȘTENE

Se executa montarea unor 

piese pentru zestrea didac

tică a școlilor...

Tovarășe maistru, unde 
sînt elevii de la Liceul „La- 
zăr" ?

— Ar.fi trebuit să fie aici...
Dar aici nu sînt; la posi

bila masă de lucru, scaunele 
sînt goale.

Și totuși 
cc ați

au plecat la 
grafic, la orele 13 
afle la practică alte 
formate din elevii

lucrat
nescu, confirmă că 
ziua cînd vin elevii la 
De ce n-au Venit ? Nu 
muncitoare precizează că, 
vreo 6, dar

Tot după 
urmau să se 
două grupe
claselor a Xl-a E și H. Avem 
răbdare, așteptăm. Pînă la 13,30 
cînd părăsim uzina, nu ne ale
gem decît cu o fotografie repre- 
zentînd una din mesele lingă 
care ar fi putut să se afle ele
vii — dacă ar fi venit. Să fie 
lunea, începutul de săptămînă» 
de vină ? încercăm miercuri, în 
altă parte însă. însoțiți de di
rectorul Liceului „Mihail Emi
nescu", traversăm Calea Raho- 
vei, la întreprinderea „Didacti
ca44. De ce se află în poartă 
grupul acesta de elevi pe care-1 
vedeți în imagine ? E ora 11 și 
pînă la 13,30 au program în 
atelierul „Mase plastice — fini
saj44. Foarte dificil de aflat, fie
care elev ne-a oferit o altă ver
siune :

— Am terminat ce aveam de 
făcut și maistrul ne-a dat dru
mul să plecăm...

— Avem o mică pauză...
— E mediu toxic și am ieșit 

la aer....
— Nu mai aveam ce face...
Nu era nevoie de atîtea ver

siuni, prima era cea adevărată ; 
la „mica înțelegere’4 
secției, s-au „scutit** 
ore de muncă.

Revenim joi, dar
treprindere. Aici, la noi, în com
binat, unde — după orarul co
municat de secretariatul Liceu
lui „Aurel Vlaicu*4 — am fost 
și luni. Luni, am înțeles: la 
zincografie n-au făcut practică 
niciodată elevii liceului, iar la 
legatorie, după programarea sec
ției combinatului, nu trebuiau 
să se afle în ziua respectivă, ci 
joi. Dar joi ? Joi, la orele 10,30, 
în secția legătorie, masa de lu
cru a elevilor arăta ca în imagi
nea alăturată. Adică, fără elevi.

Șeful atelierului carte-finita,

terial didactic, eleyele lucrează 
într-adevăr, aceasta se datorează 
în bună măsură celor două șefe 
de atelier, Carmen Peia și A. 
Dumitriu. Aici, elevele au un 
regim de muncă bine pus la 
punct, se știe exact ce lucrează 
și cît lucrează, există un catalog 
cu frecvența lor. Cele mai înde
mânatice, care și-au format de
prinderile, primesc sarcini mai 
complicate. Și, nu este lipsit de 
importanță, că elevele sînt consi
derate ajutoare în realizarea 
sarcinilor productive. Normal, 
în condițiile acestea nu se poa
te pune problema părăsirii lo
cului de muncă după cîteva cea
suri. Programul e program.

Maistrul Mihai Grămadă de 
la ,,Ascensorul" a înțeles un lu
cru esențial : elevul trebuie 
prins într-o activitate Altminteri, 
cele 6 ore pe care le petrece în 
fabrică devin 6 ore de povară, 
de plictiseală.

într-adevăr. Orele tehnico-pro
ductive sînt destinate unei activi
tăți productive, și nu asistenței, 
explicațiilor teoretice despre cum

Se poate și așa: la școală — 

Liceul nr. 15 — mînuind acul, 
intr-un joc al măiestriei arti

zanale. Dulapul atelierului e 

plin cu producția „lucrătoa

relor"

cută bluze ; la menaj au învățat 
arta cofetăriei. Lucrările execu
tate vor fi valorificate în folosul 
școlii. Ceea ce va însemna că se 
vor aduna bani în plus pentru 
construirea cuptorului de cerami
că, pentru procurarea 
riale necesare cercului 
nic etc. Recunoaștem, 
puțină bătăi6 de cap 
diversifica altminteri practica în- 
tr-un singur liceu, dar s-a făcut 
cu beneficiu. Și aceasta este im
portant.

de mate- 
radioteh- 
a existat 
pentru a

Oare nu cu un asemenea re
zultat se soldează practica celor 
aproape 100 de elevi de la Li
ceul „I. L. Caragiale" pe care o 
fac la „Automatica*4 — una din
tre cele mai moderne întreprin
deri bucureștene ? Ni s-a părut 
realmente o realizare pentru 
liceu că a obținut să facă in
struirea practică a unor elevi 
într-o asemenea întreprindere. 
Nu i-am găsit la lucru pentru 
că în ziua respectivă nu aveau 
program. Dar discuția ou tovară
șul inginer Dragomir Micro pol, 
oare răspunde în întreprindere 
de problemele învățămîntului, a 
fost edificatoare.

„Automatica", după părerea 
tovarășului inginer, nu are re
zerva necesară să creeze riscul 
unor rebuturi, Cu alte cuvinte, 
nurși poate permite să-i foloseas
că efectiv la muncă pe elevi* Și 
atunci, oe fac elevii ?

— Lectorii noștri le explică 
mecanisme și procese care n-ar 
putea fi explicate în școală...

— Se consumă, în acest scop, 
4 ore la două săptămâni ? Și se 
consumă cu un câștig net ?

— Da, pentru că elevii 
obișnuiesc cu ideea muncii — pe 
care pînă acuma n-au luat-o în 
serios — fac legătură între capi
tolele din fizică și demonstrațiile 
lectorilor, își notează, li se răs
punde la întrebări, se verifică 
dacă au aptitudini pentru ingi
nerie sau nu.

Adevărat, sînt lucruri care se 
pot realiza. Dar tot așa de bine 
s-ar fi putut realiza și prin cîte
va vizite bine făcute, nu consu- 
mîndu-se 4 ore la două săptă- 
mîni sub egida „muncă tehnico- 

1 productivă". De acord 
prinderea executînd o

U.T.C. are o
răspundere

se

că între- 
aparatură

Am întâlnit destule nereguli pe 
traseul activității practice a ele
vilor. Dificil de spus cui se da
torează exact: elevilor, școlii, în
treprinderii. Un lucru e cert, 
însă : situația nu trebuie să se 
perpetueze. Mai ales pe planul 
disciplinei — mergîndu-se pînă 
la asigurarea unei ținute vesti
mentare- de lucru și nu de plim
bare, care-1 obligă pe elev să 
stea ceva mai departe de mașină, 
să nu se murdărească — lucru
rile pot fi remediate operativ. Nu 
propunem - soluția numirii unui 
maistru ori a unui profesor res
ponsabil cu supravegherea dis
ciplinei : prezența la ore, res
pectarea programului de lucru, 
executarea sarcinilor încredințate, 
prezența la muncă în ținută co
respunzătoare. Răspunderea a- 
ceasta poate fi încredințată or
ganizației U.T.C. Să se știe cu 
certitudine că, la practică, mai 
ales în întreprindere, organizația 
U.T.C, a clasei răspunde de fo
losirea integrală a orelor de 
practică. Școala i-ar putea încre
dința acesteia sarcina de a avea 
evidența activității fiecărui elev, 
de a prezenta dirigintelui situația 
concretă a rezultatelor unei Zile, 
de lucru. Organizația clasei este 
capabilă să facă acest oficiu, s-ar 
simți implicată în realizarea unui 
deziderat imperativ al procesului 
de învățamînt și n-ar mai pluti 
în obiective vagi : să mobilizeze 
la practică, să antreneze, să ve
gheze... să răspundă direct.

cu maistrul 
de cîteva

în alta în

toți acești elevi lu-

pentru

atelierele de pictură 
unde se execută ma-

Aveau ceva de învă- 
teză mi se pare".

tovarășul Atanase Negreanu, lă
murește lucrurile : „Au venit pe 
la 8,15—8,30, au plecat pe la 
10—10,30.
tat

astăzi ?

macar disciplina muncii

„Didactica**, 
și jumătate 
mai fi, dar

Orele 11. In curte, la 
Ar mai fi două ceasuri 
de lucru în atelier. Ar ..... .
un grup de elevi ai Liceului ,.M4hail 
Eminescu» se află în poartă, gata 
de plecare, pe alții i-ani întilnit pe 
strada.

Pe cei de la „Aurel Vlaicu", care 
de asemenea mai aveau de petrecut 
ore bune de lucru la masa de îm
perecheat și pandat cărți — Combi
natul „Casa Scînteii** — nu i-am gă
sit de loc. Plecaseră, după ce 31 de 
elevi reușiseră să facă norma a... 
trei muncitoare.

Sînt elevi care pot răspunde. 
Răspund și imaginile surprinse 
la „Didactica" și „Ascensorul". 
Păcat că elevele care lucrau în 
atelierele de pictură și în cel de 
biologie n-aveau pe ele halatul 
de lucru. Doar lipsa lui le deo
sebea de salariatele întreprin
derii. După cum și elevii Liceu
lui „Mihail Eminescu", pe oare 
i-am găsit la „Ascensorul", dacă 
ar fi avut ținută de lucru, ar fi 
făcut parte integrantă din ima
ginea obișnuită a unui atelier. 
Pentru că 
erau.

Dacă la 
și biologie,

Nu ne-am imaginat că la întrebarea „Ce-ați lu
crat astăzi ?“ vom primi răspunsuri care să se 
poată constitui într-o statistică exacta, vizînd nu
măr de piese, operații executate, norme îndepli
nite, beneficii. Deși un maistru ne-a declarat că-i 
tratează pe elevi ca ucenici în anul II sau III, e- 
levii de liceu sînt totuși la începutul dobândirii 
unor deprinderi practice... Dar nici nu ne-am aș
teptat sa primim răspunsuri atît de vagi, dovadă 
că acest început se prelungește prea mult.

Am avut observații Ia orar, întrucît una știe 
școala și alta întreprinderea, am criticat reduce
rea celor 6 ore de practică Ia două, învoirea dc 
Ia lucru pentru pregătirea lecțiilor. Par mărun
țișuri. Dar, în condițiile în care se desfășoară a- 
cum orele tehnico-productive, iele sînt lucruri esen
țiale. Tacit, s-a acceptat ideea că elevul, deocam
dată, nu poate fi productiv, deci va lucra în mă
sura în care se poate. Dar se poate acredita ideea 
că, după aceste ore petre.cute în întreprindere, e- 
levul poate avea măcar beneficiul de a se obișnui 
cu disciplina muncii. în condițiile actuale, după 
constatările noastre în întreprinderile vizitate, el 
o învață deformat, trunchiat. Din acest punct de 
vedere, e grav că nu există fermitate în respec- 

. tarea programului. Că se acceptă ca elevii să se 
„zorească'4 cu munca, după expresia unor lucră
tori de Ia „Didactica*4 — ca să plece mai devre
me. Că nu se poate răspunde clar cîți elevi sînt 
într-o secție, de Ia cît la cît lucrează. E grav și 
că nimeni nu are o evidență clară asupra a ceea 
ce au executat elevii: la „Electronica*4 ni s-a spus 
ce-ar putea face elevii și nu ce au făcut, deși pro
fesorul Virgil Dumitrescu are o fișă cu rubrici pre* 
cise, privind piese și valoarea lor, executate de e-

trebuie lucrat. Deci, elevul tre
buie să lucreze. Dacă nu se poate 
în întreprindere, e de preferat 
atelierul școlii. Liceul; nr. • 15 ne 
dă argumente în acest sens. Aici, 
după explicațiile tovarășei Iulia 
Jocu, directoare adjunctă, prac
tica este diversificată : atelier, 
întreprindere. Cel mai mare cîștig 
îl. au elevii care lucrează în școa
la, în cercurile de radiotehnică 
— condus de un - profesor al 
școlii — de ceramică și decora- 
țiuni interioare, cusături și menaj. 
Grupele care lucrează la • „Elec- 
troaparataj", întreprinderea de 
reparații auto, Uzina de meoani- 
că fină, sînt cuprinse într-un pro
centaj mic în activitatea direct 
productivă, îneît, pînă la urmă, 
mai totul se bizuie pe asistență. 
Liceul a tras concluzii din situa
ția respectivă și lucrează intens 
să-și facă propriile ateliere —• 
auto, electrotehnică, me“canică.

Am trițicat practica de. a or- j........ _ y. ________ _ -_____  ~~ „
ganiza pe scară largă ateliere de Jevi. De ce nu cunoaște aceste realizări și mai* 

strul secției?
în locul ordinei, apare dezordinea, în locul 

muncii apare timpul pierdut, în locul încredință
rii unor sarcini, apare dorința de a-i expedia mai 
repede pe elevi.

Sînt elemente care lasă impresia de provizorat 
și îi permit elevului să tragă concluzii false cu 
privire la rolul formativ al muncii și al contac
tului cu uzina. Dacă elevul a intrat de acum pe 
poarta uzinei, el trebuie să găsească aici atmo
sfera despre care i s-a vorbit. El știe că întreprin
derea este locul care-1 formează pentru muncă, 
prin muncă, că aici este considerat ca posibil vii
tor om al întreprinderii — muncitor, tehnician ori

artizanat Ori menaj. Dar, am. con
statat aici, la • liceu, că elevele 
cîștigă mai mult lucrînd cîteva 
ore, sub îndrumarea profesoarei 
maistre E. Gavrilescu, altemînd 
cusăturile cu menajul, decît dacă 
ar figura într-o grupă care stă 
degeaba iîntr-o întreprindere. Cel 
puțin aici, la atelierul de cusă
turi, e ordine, fiecare are de' 
lucru ; au fost executate nume
roase seturi de șervete, genți de 
inspirație folclorică, semne de 
carte ; grupa de tricotaje exe-

inginer. Mai știe că disciplina muncitorească are 
rigorile ei. mai severe, decît ale școlii. Nu-i facem 
un deserviciu lăsîndu-i impresia că nu e întot
deauna dorit, că încurcă, acceptîndu-i libertățile 
de școlar răsfățat — „au obosit, săracii", cum ni 
s-a spus — sau estimînd realizări pe care nu le-a 
realizat ? E mai corect și mai educativ să li se 
spună limpede, cu reproș chiar (precum o face șe
ful atelierului carte-finită, că într-o muncă relativ 
foarte simplă — împerecheatul și pandalul cărți
lor — 31 de elevi n-au realizat decît echivalen
tul muncii a trei lucrătoare) cînd nu-și fac dato
ria, se plimbă prin secție ori prin întreprindere, 
caută locuri ferite să citească o carte, o revistă ?

Sînt lucruri care trebuie să suporte corecturi 
chiar înaintea elaborării programei. Altfel, riscăm 
să deformăm optica elevului, să-1 silim să se ex
pună mereu învinuirii că este turist prin uzină, 
să. nu-1 apropiem de muncă, ci să-1 depărtam, să 
compromitem ideea generoasă a contactului șco
lii, cu viața, cu producția.

Credem că lucrurile acestea trebuie privite cu 
gravitate, întrucît și școala și întreprinderile și-au 
asumat o răspundere de mare însemnătate pen
tru formarea generațiilor de elevi și au, princi
pial, argumente suficiente cu care susțin ideea. 
Rămîne să se facă acordul perfect între verba
lismul cu care se susțin principiile și ceea ce se 
face, de fapt, în orele tehnico-productive. Pentru 
că. e realmente păcat ca Ia 16—18 ani elevul că
ruia i se facilitează intrarea în uzină, să rămină 
cu părerea că aici n-are ce face, n-are ce învă
ța. E de dorit ca ceea ce spunea un maistru de 
la „Ascensorul44 unuia dintre reporteri: „Avem 
grijă de elevi să învețe, e foarte bine că sînt tri
miși să lucreze în producție**, să nu se bată cap 
în cap cu ceea ce relata un elev, în același timp, 
celui de-al doilea reporter. „Am venit astăzi pri
ma oară în întreprinderea aceasta și maistrul ne-a 
primit cu replica; „Ce-ați mai venit și voi să 
încurcați lucrurile aici ?“

E necesar, deci, să se tragă cuvenitele învăță
minte din primele experiențe, să se găsească un 
limbaj comun, de autentică colaborare între școa
lă și întreprindere. Chiar dacă acum nu se poate 
pune problema unui obiectiv mai ambițios — ca- I 
lificarea elevilor în meserie — se poate realiza 
măcar familiarizarea elevilor cu ea.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

Fotografiile ORESTE PLECAN
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PE CĂRĂRILE NEUMBLATE ALE TURISMULUI RURAL Excursii

ex.

Do-

1.

2.

3.

4.

5.

8.

A. C. R

Mihailovici, șeful sectorului este de natură subiectivă ne-o 
turism ar comitetului jude- dovedesc cu prisosință cele din

al acestor 
propagandă 

de la sine 
pe care o 

oameni ac-

Adevărații amatori de frumos vor fi pe deplin satisfăcuți să 
poposească pentru cîteva zile în acest discret camping, situat 

in apropiere de Tușnad, la poalele Gurghiului...

6.
7.

RECQ

Dai la inter 
continental

Ultimul bal al automobi- 
liștilor de la Sinaia, organizat 
de A.C.R. a stîrnifc în cadrul 
filialei bucureștene a clubului 
o serie de ambiții.

— La același pftț al bile
tului <de intrare, cred că noi 
vom realiza un bal care va 
depăși tot ce s-a făcut pînă 
acum la A.C.R, în această di
recție, ne spune tov. Aurel 
Brebenel, președintele comi
tetului de organizare. EI va 
avea loc în saloanele de re
cepție ale hotelului „Inter
continental". Contăm pe 
circa 550 de participant, că
rora le vom oferi alături de 
un meniu și de vinuri special 
alese împreună cu direcția a- 
cestui complex, un bogat pro
gram artistic, la care parti
cipă MIHAELA MltJAl, MA
RINA VOICA, ANCA AGE- 
MOLU, GEORGE ENACHE, 
N. DIMITRIU. FĂRÂMIȚA 
LAMBRU, CLEOPATRA ME- 
LIDONEANU, actorii TOMA 
CARAGIU, ȘTEFAN TĂPĂ- 
LAGA. DEM. RADULESCU, 
ȘT. BĂNICĂ și STELA PO
PESCU (care va asigura și 
prezentarea programului îm
preună cu LUCIA RÎPEANU). 
Orchestra va fi dirijată de 
PAUL GHENȚER. După cum 
vedeți, un adevărat spectacol, 
ceea ce ne-a obligat să soli
cităm și ajutorul regizorului 
BIȚU FALTICINEANU. în 
completarea programului — 
o paradă a modei oferită de 
Fabrica de confecții și trico
taje București. Tombola va 
depăși calitativ pe cele de la 
tradiționalele baluri de la Si
naia — 80 de întreprinderi 
au oferit cadouri pentru ea. 
Iar un premiu special va fi 
oferit celei ce va fi aleasă 
„Mfes Automobil Club“.

★
Balul va avea loc la 29 

mai. Biletele se pot procura 
numai pînă la 22 mai de la 
filiala A.C.R. Buaureștr, str. 
Lipscani 6. Prin filialele din 
provincie se pot reține locuri 
telefonic.

Participam, nu demult, la o 
discuție cu mai mulți activiști 
din domeniul turismului. Spre 
surprinderea mea, atunci cînd a 
venit vorba despre prezența ti
nerilor de la sate în excursii și 
drumeții, cei mai mulți dintre 
interlocutori și-au manifestat 
deschis scepticismul. Am căutat, 
vizitînd cîteva din județele țării, 
6ă descopăr care sînt cauzele 
pentru care turismul rural este 
privit ca o cenușăreasă, nu nu
mai de organizațiile U.T.C. din 
comune ci chiar și de unii din
tre activiștii de specialitate ai 
comitetelor județene.

în județul Iași am vizitat, spra 
exemplu comuna Ciurea. în a- 
ceastă localitate fac parte din 
rîndurile U.T.C. circa 300 de ti
neri. în afara lor, numeroși ti
neri care lucrează în întreprin
derile ieșene dar domiciliază în 
Ciurea își petrec aici cea mai 
mare parte din timpul liber. 
Stînd de vorbă cu Dumitru Chi- 
razi. secretarul organizației 
P.C.R. din comună, și cu secre
tarul organizației U.T.C. din 
Ciurea, Vasile Buzduc, am aflat 
că, deși presupune numeroase 
dificultăți, activitatea turistică a 
tinerilor se desfășoară cu destu
lă intensitate, că au loc cu regu
laritate drumeții în jurul comu
nei — spre exemplu, se merge 
cu o frecvență săptămînală la 
«abana Bîrnova — că se organi
zează numeroase excursii în ju
dețul Iași și ohiar în zone mai 
îndepărtate. Accentul cade, în 
mod firesc, pe ieșirile care au 
loc duminica. Organizatorul tu
turor acestor activități este cer
cul de turism înființat anul tre
cut, al cărui președinte. Vida 
Curelaru, este un tînăr pasionat, 
un adevărat microbist al ex
cursiilor. în schimb, activitatea 
turistică a elevilor, pe care se 
pune de obicei accentul la 
sate, este aici deficitară, pentru 
că majoritatea cadrelor didac
tice sînt navetiste. Discutînd eu

M.
de . _ __ v j_____ t___
țean Iași ațn reținut că o acti- comunele Văculeni, Avrămeni și 
VitateaÂ asemănătoare celei din Bălușeni, unde numărul mare al 

- - . ... — tinerilor care iau parte la ex
cursiile și drumețiile organizate, 
caracterul educativ 
activități, susținuta 
turistică ilustrează 
importanța decisivă 
are prezența unor ____
tivi, pasionați, interesați în bu
nul mers al turismului în frun
tea acestei activități.

Și în județul Suceava există 
circa 50 de cercuri turistice la 
sate. Și aici, însă, numărul tine
rilor atrași la activitățile turis
tice este mic, comunele în care/ 
tinerii participă la excursii și 
drumeții' cu o frecvență mai 
mare putîndu-se număra pe de
gete. (Moldovița, Fundul Moldo
vei, Rișca). Cel mai surprinzător 
este — ne spunea Vasile Ianuș, 
organizator turistic în cadrul a- 
genția B.T.T. Suceava — că 
slăbiciunea unor cercuri de tu
rism apare tocimai în organizații 
relativ puternice, în care tinerii 
au mai multă stabilitate decît în 
alte părți — mă refer la cercu
rile din I.M.A. și I.A.S. Comu
nele Zamostea. Dolhasca și Ca- 
lafindești sînt doar cîteva din 
cele în care, cu toate eforturile 
noastre, persistă dezinteresul 
pentru turism, lipsa de preocu
pare pentru organizarea cit mai 
multor excursii cu un cit mai

Ciurea are foc numai în circa 10 
comune din cele 50 care și-au 
organizat cercuri turistice. Cau
za ? Existența în conducerea ma
jorității. cercurilor a unor tineri 
care nu iubesc drumeția, 
cursia, mersul în aer liber. Cele 
cîteva excepții, dintre care no* 
tăm cercurile din Tomești, " - 
brovăț și Mircești nu fac decît 
să confirme situația generală e- 
nunțată mai sus.

Județul Botoșani, al cărui am
plasament geografic conferă nu
meroase posibilități de efectuare 
a unor excursii extrem de inte
resante și instructive, prezintă o 
situație asemănătoare. „Veriga 
principala a atragerii tinerilor 
către turism, a formării gustului 
lor pentru frumos, pentru fru
musețile naturii trebuie să fie 
cercul de turism, care să includă 
cele mai pasionate elemente — 
ne spunea Gheorghe Ivan, șeful 
sectorului de turism al Comite
tului județean Botoșani al U.T.C. 
Din păcate, nu toți președinții 
cercurilor de turism și membrii 
acestor cercuri corespund aces
tor necesități. Iar în multe ca
zuri, nici secretarii U.T.C. din 
comune nu se preocupă de acti
vitatea turistică, nu îndrumă și 
nu controlează modul in care 
cercurile de turism răspund sco
purilor pentru care au fost cre
ate**. Cîteva exemple : în co
muna Albești (secretar U.T.C.- 
Constantin Anton), cercul de tu
rism este foarte slab organizat, 
lipsește cu totul propaganda tu
ristică iar profesorii de la școală 
nu contribuie câtuși de puțin la 
îmbunătățirea acestei situații. 
Aceeași stare de lucruri poate fi 
întîlnită și în comuna Durnești 
(secretar U.T.C.-Dumitru Ma- 
nolache) șl în numeroase alte 
comune din județ. Că slaba acti
vitate a cercurilor menționate

interesant profil și caracter e- 
ducativ".

Făcînd un bilanț.al discuțiilor 
purtate și al situațiilor întîlnite 
în comunele pe oare le-am vizi
tat, rezultă că mai există nume
roase „poteci neumblate** în do
meniul turismului sătesc, că re
sursele organizatorice în această 
direcție sînt departe de a fi e- 
puizate. în orice caz, este lim
pede că la baza absenței ex
cursiilor și drumețiilor din pei
sajul timpului liber al tinerilor 
de la sate stau exclusiv cauze 
subiective, prima dintre acestea 
fiind organizarea improprie a 
multora dintre cercurile de tu
rism, în care nu au fost atrași 
tinerii cei mai pasionați, cu ex
periență in acest domeniu. 
Și, deloc neglijabilă, ni se pare 
lipsa de atenție cu care e tra
tată de unele comitete județene 
și sectoare de turism problema 
turismului rural, mergîndu-șe 
în majoritatea cazurilor pe linia 
minimei rezistențe, recurgîn- 
du-se la simple dueluri verbale 
și instruiri formale, fără nici un 
fel de eficacitate. Rezoluția ce
lui de al IX-lea Congres al 
U.T.C. a expus olar sarcinile 
cafe revin activităților organiza
ției noastre în domeniul turis
mului. De aceea, lucrurile bune 
pe care le-am citat pot fi soco
tite doar pași de început pe dru
mul realizării dezideratelor ex
primate de această rezoluție.

O. P.

în județul 
Sibiu

• POPICĂRIA DE LA RĂDĂȘENI... Amplasat în apro
pierea unei salbe de lacuri. într-o frumoasă zonă împădurită^ 
campingul de la Rădașeni (la 1 km. de Fălticeni, pe șosfeaua 
Fălticeni—Suceava) oferă turiștilor cazare în căsuțe de 2—4 
locuri, servioiile unei braserii cu terasă precum și posibilita
tea de a juca o partidă de popice în popicăria special ame
najată pentru amatorii acestui sport.

• PRIMA GRADINĂ BOTANICA SĂTEASCA... Ame
najată din inițiativa unui cadru didactic entuziast — pro
fesorul Paul Țarălungă — grădina botanică din Prăjești, 
județul Bacău, reprezintă un veritabil punct de atracție 
pentru vizitatorii comunei și, în același timp, un pas în
semnat pe. calea îmbunătățirii procesului de învățămînt, 
beneficiarii fiind elevii localnici. De notat că grădina dis
pune de numeroase exemplare din plante rare, avîndu-și 
originea în Asia sau America, iar flora regiunii este, la 
rîndul ei, excelent reprezentată.

Profesorul Țarălungă — și elevii săi, care l-au ajutat 
substanțial în această realizare, vă invită să vizitați gră
dina botanică din Prăjești I

• CAMPINGURILE VA AȘTEAPTĂ... De la CENTRO- 
COOP sîntem informați că. în acest sezon, la dispoziția tu
riștilor vor fi puse noi campinguri, alături de cele care și-au 
cîștigat un binemeritat renume în anii anteriori. Astfel, au 
fost date în folosință sau reamenajate campingurile ,.Bătuța“ 
și „Sălașul de la Răscruce* (jud. Arad). „Cerbu" (Argeș), 
„Izvorul Crișului" (Cluj). „Mestecănișnl-Reci", ,,Brețcu" și 
„Valea Dolnicului" (Covasna). „Pădurea Malu“ (Ialomița), 
„Hanu Conachi" (Galați), „Păulești-Someș" (Satu Mare),

„Șag** și „Coștei*4 (Timiș), „Miercurea-Deal“ (Sibiu), „Dealul 
Vatman** și „Bălăușeri** (Mureș). „Surevița" și „Tupilati** 
(Suceava), „Orăștie" (Hunedoara), „Miclăușeni" și Poieni" 
(Iași).

• MAI MULTA APA PENTRU LITORAL... S-au înche- 
iat operațiunile de montare a conductei magistrale de 
aducțiune a apei Constanța-Mangalia, în lungime de peste 
40 km. Alte două conducte au fost montate între stațiu
nea Mamaia și- localitatea Mamaia-Sat, și între sursa de 
apă „Cișmea" și noul complex de înmagazinare a apei 
din zona industrială a Constanței. Alte lucrări asemănă
toare se află în curs de execuție. _ ~ 2- 
aceasta debitul de apă furnizat litoralului va spori cu 
540 litri pe secundă.

• EXCURSII PREORĂȘENEȘTI PENTRU BUCUREȘ- 
TENI... Oficiul de turism al municipiului București ne in
formează că, în perioada verii, organizează excursii preoră
șeneștii pentru salariații din Capitală. Excursiile, cu o durată 
de 3—5 ore, vor fi organizate în zilele din cursul săptămînii, 
după încheierea programului de lucru. în punctele turistice 
cele mai îndrăgite de bucureșteni. La Pustnicul, Snagov, Cer- 
nica, Căldărușani, Băneasa, Țigănești, Bolintin etc. Pe cei 
care vor lua parte la aceste excursii îi așteaptă bogate po

sibilități de divertisment (mese cîmpenești, plimbări cu băr
cile, concursuri de pescuit, spectacole folclorice).

AFLATĂ ÎN PRAGUL NOULUI SEZON TURISTIC 
„Țara de Sus" dispune de o bază de cazare însumînd 
peste 2 600 locuri în hoteluri, cabane, vile, hanuri și 
campinguri. Recent, în pădurea Ilișești, din apropie
rea Humorului, și-a. început activitatea o frumoasă 
bază turistică cu hotel, cabană-restaurant și un cam
ping, iar în orașul Cîmpulung Moldovenesc urmează 
a fi dat în folosință un hotel cu zece nivele. Incepînd 
din acest an vor fi organizate partide de vînătoare 
pentru iubitorii sportului cu arma și va fi reluat plu- 
tăritul turistic pe Bistrița.

Se apreciază că în vara

pentru bucureș-

~.iar originalii se vor simți ca acasă în acest camping cu căsuțe 
ciudate, în apropiere de Galați

MIC ATLAS

TURISTIC

Complex nou 
la Timișoara 
în zona de agrement de 

lîngă ..Pădurea verde" din 
Timișoara s-a deschis un 
complex al filialei județe
ne Timiș a „Automobil-clu- 
bului român’*. Complexul 
cuprinde săli unde se vor 
organiza consultații tehnice 
pentru automobiliști. pro
iecții de filme pe teme de 
circulație rutieră, jocuri 
distractive. In cadrul com
plexului vor mai funcționa 
o stație de spălare și între
ținere a autoturismelor, un 
restaurant cu bar, iar în 

un motel, cu o 
90 de locuri.

apropiere 
capacitate de

Al doilea centru de

Bucureștitestare in
Pentru a face față soli

citărilor, a fost deschis în 
Șoseaua Pantelimon 47 un 
nou centru unde se efec
tuează gratuit, pentru 
membrii A.C.R., operațiile 
de verificare tehnică anuală 
cerută prin Legea circula
ției. Ceilalți automobiliști 
pot, contra cost, să efectueze 
aici și diverse testări ale 
motorului și instalației 
electrice. Programările se 
fac la Filiala A.C.R. din 
str. Lipscani nr. 6. Progra
mul centrului este 11—20.

Care sînt posibilitățile ce 
stau la dispoziția unui grup de 
tineri doritori să viziteze jude
țul Sibiu ?

Cu această întrebare ne-am 
adresat tovarășei Katarina 
Untkh, activistă la Sectorul de 
turism al Comitetului județean 
Sibiu al U.T.C. Am fost infor
mați că amatorii de excursii 
pot să-și aleagă unul din ur
mătoarele trasee : .

Sibiu — Cristian — Sâliș- 
te — Apoldu de Sus — 
Miercurea Sibiului.
Sibiu — Șeiimbâr — Cis- 
nădie —- Sadu — Sădurel. 
Sibiu — Tâlmaciu — Tur- 
nu Roșu.
Sibiu —* Să list e — Poiana 
Sibiului.
Sibiu — Rășinari — Caba
na Curmătura — Păltiniș. 
Sibiu — Altina — Agnita. 
Sibiu — Agnita — Sighi
șoara — Mediaș
Sibiu — Miercurea Sibiu
lui.

Printre obiectivele turistice 
care pot fi vizitate străbătînd 
aceste trasee se numără, în 
primul rînd, acelea aflate chiar 
în Sibiu (Muzeul Bruclcenthal, 
Muzeul tehnicii populare de la 
Dumbrava, grădina zoologica 
etc.), apoi casa memorială 
„Octavian Goga** din Rășinari, 
muzeul folcloric din Săliște, 
Uzinele textile din Cisnădie și 
Tîlmaciu etc.

Sectorul de turism oferă ti
nerilor — venifi în grupuri sau 
individual — cazare în interna
tele școlare (2 lei pe noapte) 
din Sibiu. Miercurea Sibiului, 
Sâliște și Cisnădie, în campin
gul din corturi de la Dumbra
va (10 lei pe noapte) cu o ca
pacitate de 300 locuri, la Ca
bana Valea Aurie (13 tei pe 
noapte), ta cabanele de la 
Păltiniș, Suru, Gîtu-Berbecului, 
Fîntînele, Sadu, Curmătura 
(8—15 lei pe noapte). La cere
re, cazarea poate fi asigurată 
și în hotelurile din Sibiu 
Mediaș, la prețuri oscilînd 
tre 32,50 și 37,50 lei.

Masa poate fi servită, 
asemenea, la restaurantele _ 
Sibiu, Mediaș, Ocna Sibiului, 
Agnita. Miercurea Sibiului, 
Cisnădie — prețurile — pentru 
3 mese pe zi — variind de la 
17 4a 30 lei.

Sectorul de turism mai stă la 
dispoziția tinerHor cu serviciile 
ghizilor proprii (recent, li s-au 
alăturat încă 20 de absolvenți 
ai cursurilor speciale organiza
te pentru pregătirea gnizilor). 
Pe de altă parte, pentru gru
puri mai mari pot fi folosite 
autobuzul sectarului de turism 
sau alte mijloace de transport 
auto și C.F.R., obținute prin 
intermediul aceluiași sector.

Celor ce doresc să parcurgă 
aceste trasee pe jos (ceea ce 
se recomandă numai drumeți
lor antrenați, date fiind lun
gimea traseelor precum și dis
tanțele mari dintre cabane) li 
se oferă — pe lîngă serviciile 
menționate — posibilitatea de 
a obține toate informațiile ne
cesare de la sediul sectorului 
județean de turism, Sibiu, stra
da Lenin nr. 5, telefon 21681

draru — Cumpăna, pe valea 
rîului Capra. Drumul fores
tier oprește la cantonul Braia, 
de unde se parcurge, în con
tinuare, o potecă de munte 
(circa 2 ore de mers pe jos).

De la cabană (cazare — 8 
*—12 lei pe noapte, mîncare 
gătita) se pot parcurge mai 
multe trasee interesante și 
spectaculoase. Primul, marcat 
cu bandă albastră, urmează 
firul văii Capra, pe lingă la
cul Capra, pînă la lacul și 
cabana Bîlea (5—5'h ore).

Un altul, nemarcat, reco
mandabil turiștilor doar vara 
și toamna, urmează valea pî- 
rîului Paltin, pînă la conflu
ența cu pîrîul Călțun, fi de 
aici pînă la lacul Călțun 
(3^'2—4 ore).

In sfîrșit, de la cabana Pi
scu Negru se poate urca spre 
vîrful cu același nume, iar de 
aici, pe creastă, spre vîrful 
Rîiosu, lacul Buda și cabana 
Podragu (5—51/s ore). 4 ore 
de urcuș sînt suficiente pen
tru a ajunge de la Piscu Ne
gru în drumul de creastă a 
Făgărașului, de unde se poa
te coborî foarte ușor către o- 
ricare din cabanele de pe 
versantul nordic.

sau 
în

de 
din
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PRIN PASUL O1TUZ SFATUL

MEDICULUI

PE JOS,

Pasul Oituz. Apele încăpățî
nate ale rîului au deschis în 
brîul de munți ai Ardealului 
prima poartă de comunicare cu 
Moldova. Prin acest defileu în
gust, străjuit de o parte și de 
alta de trunchiurile falnice ale 
brazilor se strecura, acum două 
milenii, una din armatele roma
ne trimise să cucerească Dacia 
și s-o supună.

Timpul a presărat pe drumul 
de legătură ! dintre cele două 
mari provincii ale țării așezări 
omenești care s-au integrat or
ganic peisajului, adăugind un 
plus de pitoresc acestei zone de 
o incontestabilă frumusețe. As
tăzi,
un itinerar turistic mai puțin 
cunoscut, dar care beneficiază, 
tocmai din acest motiv, de con
sistența și savoarea ineditului.

Din Oituzul ardelenesc, așezat 
la aproximativ 12 km de orașul 
Brețcu se poate ajunge în 
comuna Poiana Sărată. Distanța 
este de numai 4 km, iar drumul 
ușor de parcurs trece printre

Piscu Negru
La jumătatea drumului 

dintre Cumpăna și creasta 
Făgărașului, la 1358 metri 
înălțime se află o cabană mai 
puțin cunoscută turiștilor, PI
SCU NEGRU.

La cabana Piscu Negru se 
poate ajunge pe drumul fo
restier care pornește din șo
seaua de centură de pe ma
lul lacului de acumulare Vi-

dispun de o rețetă proprie de 
preparare a păstrăvilor.

Plecînd mai departe ajungem 
în localitatea Grozești, străjuită, 
de-a lungul a 4 km, de dealu
rile Coșna, Stibor, Buhoci, Al
bert și Manciuc.

Aici se poate lua masa de
COLTUL

dealurile înalte ale Grozeștilor 
(Coșna, Știbor, Vîtca, Brehoci). 
Comuna Poiana Sărată, așezare 
înstărită poate constitui un prim 
popas, în timpul căruia turistul 
poate să facă cunoștință cu 
brînza afumată după un anume 
procedeu și ținută între scoarțe 
de brad — una din „specialită
țile" culinare ale localnicilor.

De aici, mergînd spre miază
noapte se ajunge în aproximativ 
o oră la Slănio-Moldova, stațiu
ne renumită pentru pitorescul 
așezării precum și pentru valoarea 
curativă a izvoarelor pe care le 
găzduiește.

Pentru turistul care preferă 
pasul Oituzului reprezintă să-și continue drumul spre răsă

rit, următorul popas se află după 
12 km, în satul Fierăstrău, udat 
de apele bogate în păstrăvi ale 
rîului Leșunț. Satul este în
conjurat de munți ale căror .iz
voare au proprietăți curative a- 
proape identice cu cele ale 
Slănicului. In plus, localnicii — 
meșteri în prelucrarea lemnului 
și în țesutul cergilor colorate —

prînz. Grozeștiul este vestit pen
tru fructele sale, mai cu seamă 
piersicile, pentru țuica dublu 
rafinată, pentru plachia. de chi
tici, presărată din belșug cu 
mărar și piper, precum și pen
tru ,,hîrzoabele“ (coșuri de brad) 
de păstrăvi.

De la Grozești intrînd pe 
Valea Leșunțului spu direct 
peste dealul Nlanciuoului, se 
poate escalada cel mai înalt 
munte din această regiune (Mă
gura Cașinului — 1167 m). Și! 
de aici se poate ajunge în 
două ore și jumătate la Slănic, 
cohorîrea făcîndu-se pe 300 de 
scări.

La 5 km de Grozești se află 
comuna Bogdănești, renumită 
astăzi pentru tarafele ei de lău
tari. In sfîrșit, după ce trecem 
prin Filipești, ajungem la capă
tul itinerarului 'nostru, orașul 
Gheorghe Ghetirghiu-Dej, unde 
se poate cina și dormi în con
diții dintre, cele mai bune.

într-o singură zi putem, așa
dar, străbate pe jos unul dintre 
cele mai vechi și mai interesante 
trasee din țară.

Ce mincâm
cind urcam
pe munte r

în timpul excursiilor, mai 
ales a celor montane, cheltuim 
o însemnată cantitate de ener
gie, care se cere înapoiată or
ganismului printr-o alimentație 
potrivită. De aceea aproviziona
rea în vederea drumeției nu 
trebuie în nici un caz lăsată la 
voia întîmplării. Iată cîteva a- 
limente care nu trebuie să lip
sească din rucsacul nostru :

— în primul rind se reco
mandă consumul cu precădere 
al alimentelor „energetice" : 
zahăr, miere, ciocolată, dulce
țuri, precum și alte produse

zaharoase, deoarece acestea se 
asimilează într-un timp record, 
constituindu-se astfel în surse 
imediate de energie.

— alte produse utile sint pli
nea, pesmeții, brînzeturile, bis
cuiții^ unele preparate de carne 
și mezeluri uscate, puțin unt 
proaspăt, legumele, fructele, 
prăjiturile uscate etc.

băuturile recomandate mai 
în perioada de vară sînt 
(consumată în cantități 

și la intervale de timp cît 
mari), ceaiul, cafeaua și

ales 
apa 
mici 
mai 
laptele. Nu sint deloc indicate 
băuturile alcoolice (rom. ooniacț 
țuică) fiind total eronată păre
rea potrivit căreia alcoolul este 
un combustibil indispensabil pe 
timpul drcușului.

în ceea ce privește regimul 
zilnic de alimentație, cel mai 
potrivit este ca mesele să se 
succeadă la intervale mai mici 
și să nu fie excesiv de consis
tente, pentru a permite o diges
tie și. respectiv, o asimilație 
ușoară. De asemenea, trebuie 
acordată o mare atenție igienei 
propriu zise a alimentelor : le
gumele și fructele să fie spăla
te cu grijă iar produsele ușor 
alterabile să fie evitate pe cit 
posibil.

Reușita deplină a unei ex
cursii este condiționată într-o 
măsură deloc neglijabilă de o 
alimentație potrivită.

In ultimele zile, vremea 
fost călduroasă în toate re
giunile țării, cer senin, soare 
primă văratic, numai pe ici, • 
pe colo, cer noros și ploi de 
scurtă durată. Totuși, în zo
na muntoasă, s-a remarcat o 
oarecare instabilitate, mai 
pronunțată după amiezele. 
Aversele au fost însoțite frec
vent de descărcări electrice. 
Cantitățile de apă înregistra
te au fost mai mari în Car- 
pații Meridionali. Iată cîteva 
valori înregistrate în ziua de 
16 mai. 17 l/'m.p. la Sinaia, 14 
la Cîmpulung. 9 la Polovraci, 
2 la Păltiniș. In Carpații Ră- 
săriteni ploile au fost mai 
slabe, conținînd între 4 l m. 
p. la Ceahlău și 11 la Cîmpu
lung Moldovenesc. în Mun
ții Banatului și Apuseni, 
ploile au fost, de asemenea, 
sporadice, dar mai abun
dente. între 19 și 25 mai în 
regiunea de munte nu se în
trevăd modificări esențiale 
în evoluția vremii. Deci, 
excursioniștii care vor vizi
ta aceste zone trebuie să se 
echipeze cu încălțăminte so
lidă (în nici un oaz nu vor 
folosi bascheți sau pantofi de 
tenis), cu impermeabile și 
haine de schimb. Pentru a-

matorii de excursii și drume
ție, putem anunța condiții 
destul de prielnice ; nu sînt 
excluse totuși înnourări mai 
pronunțate după amiezele și 
spre seară, cind se vor mai 
semnala ploi sub formă de 
averse, însoțite pe alocuri și 
de descărcări electrice. Tem
peratura aerului, în primele 
zile, pînă la 1 800—2 000, m 
va oscila în jurul următoa
relor valori : noaptea și di
mineața între 5 și 8 grade, 
iar ziua între 14 și 18 gra
de. Peste 2 009 m temperatu
rile vor fi ceva mai coborîte. 
Noaptea ele vor fi cuprinse 
între 2 și 4 grade, iar ^iua 
între 7 și 15. In zilele ur
mătoare, ploile vor deveni 
ceva mai frecvente, iar tem
peratura va scădea ușor. Se 
apreciază ca, față de zilele 
precedente, să se înregistre
ze valori mai coborîte cu 
4—5 grade.

Așadar, amatorii de ex
cursii montane să folosească 
în sâptămîna care vine, o 
îmbrăcăminte călduroasă și 
să evite deplasările pe 
timpul nopții, cînd tempera
turile se vor apropia de zero 
grade.

Dr. STERE JURCA
LIDIA RAHAU J
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Vizita președintelui 
Republicii Federale a Germaniei, 

GUSTAV HEINEMANN

INDIRA GANtJHI, prim-ministru al Indiei, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, următoarea tele
gramă :

Exprim recunoștința mea Excelenței Voastre, pentru me
sajul călduros adresat cu ocazia reînvestirii mele cu preroga
tivele funcției de prim-ministru al Indiei, în urma recentelor 
alegeri.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că relațiile dintre 
țările noastre se vor întări în viitor în avantajul reciproc al 
ambelor părți și de asemenea, în interesul general al păcii 
și înțelegerii internaționale.

participat la manifestările 
prilejuite de a XV-a aniversa
re a Zilei armatei marocane, 
s-a înapoiat în țară.

La invitația ministrului 
Forțelor Armate, general de 
armată Ion Ioniță. o delegație 
militară condusă de generalul 
Broni Wojcieh Jaruzelski, 
ministrul Apărării Naționale 
a Republicii Populare Polone, 
va face o vizită oficială în 
țara noastră, în ultima deca
dă a lunii mai.

Dineu oficial in onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

Heinemann a ridicat paharul 
în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
prosperitatea întregului popor 
român, pentru apropierea prie
tenească între cele două po
poare.

Răspunzînd. președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
spus :

Aș dori să vă mulțumesc, 
stimate domnule președinte, 
pentru seara plăcută pe care 
ne-ați oferit-o și, de aseme
nea, să mulțumesc pentru fap
tul că anticipați o ședere plă
cuta din partea dumneavoas
tră. Ne bucură faptul că în 
primele două zile ați avut pu
tința să petreceți în Capitala 
patriei noastre cîteva momen
te plăcute și să avem și con
vorbiri interesante.

Eu vă pot asigura că și in 
celelalte orașe și localități ale 
României veți avea o primire 
tot așa de călduroasă și 
amicală și sper să plecați din 
România cu impresii plăcute. 
Tot așa cum sper că rezultate
le convorbirilor noastre vor 
contribui la soluționarea mul
tor probleme în domeniul 
dezvoltării relațiilor dintre Ro
mânia și Republica Federală 
a Germaniei, încă înainte de 
vizita mea în țara dumnea
voastră.

In încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a ridicat 
paharul în sănătatea președin
telui *Gustav Heinemann, a 
tuturor oaspeților care îl în
soțesc, pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre popoarele noas
tre, pentru realizarea unei 
cooperări bune între toate sta
tele din Europa, pentru pace.

Dejun oferit de președintele

Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu soția, 
Elena Maurer, au oferit marți 
un dejun în onoarea președin
telui Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann 
și a soției sale, Hilda Heine
mann.

Au luat parte Emil Bodnaraș. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
soțiile acestora, membri ai 
Consiliului de Stat, ai guver

nului șî alte persoane oficiale.
Au luat parte Walter Scheel, 

vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe, și 
membri ai delegației oficiale 
care însoțesc pe președintele 
R.F. a Germaniei.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer și președin
tele Republicii Federale a Ger
maniei, Gustav Heinemann au 
toastat pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de co
laborare dintre cele două state.

Prin Capitală
(Urmare din vag. 1)

La întretăierea bulevarde
lor Baba Novac și Leontin Să- 
lăjan, unde se află un mare 
complex comercial, se face un 
prim popas. în fața unei ma
chete reprezentînd noul car
tier Titan, arhitectul șef al 
Capitalei. Tiberiu Ricci, înfă
țișează oaspeților aspecte ale 
dezvoltării urbanistice și ar
hitecturale ale acestui verita
bil orășel care se^ntinde pe 
aproape 700 ha. Se, dau expli
cații cu privire la ritmul con- 
strucțiilorj la metodele folosi
te, la măsurile adoptate pen
tru a se asigura cartierului o 
ridicată funcționalitate urba
nistică. Oaspeții sînt informați 
că noul cartier este în conti
nuă dezvoltare; în final, an
samblul Titan va fi format 
din 15 complexe rezidențiale 
cu peste 70 000 de apartamen
te, urmînd ca aici să locuias
că circa 220 000 de bucu- 
resteni.

în timpul discuțiilor se ex
primă cuvinte de apreciere a- 
supra modului cum au fost 
rezolvate multiplele probleme 
pe care le ridică înălțarea u- 
nui asemenea mare cartier, a 
concepției arhitecturale folo
site.

Oaspeții vizitează apoi una 
din cele mai mari și mai noi 
întreprinderi din această par
te a Capitalei — Fabrica de 
mașini-unelte și agregate. A- 
ceastă modernă unitate, a că
rei vîrstă nu depășește un de
ceniu. se bucură de apreciere 
și prestigiu pentru calitatea 
produselor, atît în România, 
cît si în peste 20 de țări de 
pe toate continentele lumii, 
printre care și în R. F. a Ger
maniei. unde produsele ei sînt 
exportate.

La sosirea în uzină, oaspe
ții sînt salutați de Mihai Mar- 
tinescu. adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, și de colectivul de 
conducere al întreprinderii.

între oaspeți și gazde are 
loc o scurtă discuție în sediul 
întreprinderii. Cu acest prilej, 
directorul general al uzinei, 
Aurel Bozgan, prezintă profi
lul unității, evoluția producți
ei și principalele mașini crea
te în ultimii ani de specialiștii 
de aici.

Oaspeții vizitează în conti
nuare principala hală de fa
bricație a întreprinderii, ur
mărind de-a lungul procesului 
tehnologic modul de realizare 
a unor moderne mașini-unel
te grele, mașini agregate cu 
caracter de unicat, strunguri 
Carusel, mașini de alezat și 
frezat, reprezentative pentru 
nivelul tehnic al realizărilor 
acestei uzine.

Președintele Gustav Heine
mann se interesează de carac
teristicile tehnice ale unor 
produse.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Federale 
a Germaniei mulțumește pen
tru primirea călduroasă, pen
tru explicațiile primite, are 
cuvinte de apreciere pentru 
talentul și hărnicia specialiș
tilor și muncitorilor întreprin
derii. Apoi el semnează în 
cartea de onoare a fabricii.

Din nou coloana oficială, 
escortată de motocicliști, stră
bate arterele Capitalei în- 
dreptîndu-se spre reședință. 
Pe străzile Capitalei, numeroși 
locuitori salută pe președin
tele Republicii Federale a 
Germaniei și pe ceilalți oas
peți. \ -

Convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe

La Ministerul Afacerilor 
Externe au avut loc. marți, la 
amiază, convorbiri între Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Walter 
Scheel, vicecancelar și minis
trul federal al afacerilor ex
terne al Republicii Federale 
a Germaniei.

La întrevedere au luat 
parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Constantin Oancea, ambasa
dorul României în R. F. a 
Germaniei. Cornel Vladu, di
rector în M.A.E.

Au participat, de asemenea, 
Conrad Ahlers, secretar de

stat, șeful Oficiului Federal 
de Presă, Erich Stratling, am
basadorul R. F. a Germaniei 
la București, Bernd von Sta- 
den, director ministerial, șeful 
Departamentului Politic din 
M.A.E., Renate Finke Osian- 
der și Hans-Joachim Hallier, 
consilieri în Ministerul Afa
cerilor Externe al R. F. a 
Germaniei.

în timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, de înțelege
re reciprocă, au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilate
rale. precum și unele aspecte 
de interes comun ale situației 
internaționale actuale.

La Muzeul Satului

Vizita pe litoral
a doamnei Hilda Heinemann

După-amiază, președintele 
Republicii Federale a Germa
niei. Gustav Heinemann, și 
oficialități din suita sa, în
soțiți de Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu. minis
trul afacerilor externe, au vi- 
zitat Muzeul Satului.

La sosire, oaspeții au fost 
salutați de Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Directorul muzeului, Gheor
ghe Focșa, conduce pe pre
ședintele R. F. a Germaniei 
prin acest vast complex mu
zeal în aer liber, larg cunos
cut prin originalitatea sa. 
Parcurgîndu-se aleile de acces 
în incinta muzeului, se vizi
tează cîteva dintre locuințele

țărănești amplasate aici. Oas
peții au cuvinte de apreciere 
la adresa valorilor conserva
te de muzeu, a modului de 
organizare a acestei comple
xe instituții de cultură și de 
cercetare etnografică.

Pe parcursul vizitei, An
samblul „Rapsodia română* 
și formația de dansuri popu
lare germane a Căminului 
cultural din comuna Ghim- 
bav, județul Brașov, prezin
tă un program de cîntece și 
dansuri din diferite zone fol
clorice ale țării noastre.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Federale 
a Germaniei semnează în car
tea de onoare a muzeului.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Iosif Banc, a pri
mit marți la amiază pe pre
ședintele Oficiului Național al 
Apelor din R. P. Ungară, 
Imre Degen, care face o vizi
tă în țara noastră.

★
După-amiază, președintele 

Oficiului Național al Apelor

al R. P. Ungară a părăsit Ca
pitala.

Delegația militară, condusă 
de general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministru
lui Forțelor Armate și șef al 
Marelui Stat Major, care la 
invitația guvernului marocan 
și a Ministerului Apărării, a

Membrii delegației Grupu
lui parlamentar de prietenie 
Austria — România, condusă 
de deputatul dr. Bruno Pitter- 
mann, fost vicecancelar fede
ral al Austriei, a făcut, marți, 
o vizită la Palatul Marii Adu
nări Naționale, unde s-au în- 
tîlnit cu ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale.

In cursul zilei, membrii de
legației parlamentare austrie

ce au vizitat cîteva cartiere 
noi și edificii social-culturale 
din București. Ei au fost, de 
asemenea, oaspeții Centrului 
de perfecționare a cadrelor 
de conducere din întreprin
deri.

Continulnd călătoria în 
țara noastră, delegația P. C. 
Finlandez, condusă de Arvo 
Aalto, secretar general al 
partidului, a fost în zilele de 
16—17 mai a.c. oaspetele Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R.

însoțiți de reprezentanți ai 
Comitetului municipal Brașov 
al P.C.R., membrii delegației 
'au vizitat Uzina „Tractorul", 
I.A.S. Prejmer, complexul tu
ristic Poiana Brașov. Au fost 
vizitate și monumente istorice 
din județele Brașov șt Pra
hova.

In cursul zilei de marți, de
legația s-a întors în Capitală.

In după amiaza aceleiași 
zile, oaspeții au făcut o vizită 
la Academia de învățămînt so
cial-politic „Ștefan Gheor
ghiu".

SPORT • SPORT • SPORT
Plenara C.N.E.F.S.

In ziua de 18 mai au avut 
loc în CațJitală lucrările Ple
narei Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport.

La lucrările plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Dan Mar
țian. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

Marin Bîrjega, vicepreședin
te al C.N.E.F.S., a prezentat 
o informare privind desfășu
rarea adunărilor și conferin
țelor în asociații, cluburi și 
consilii orășenești, municipale 
și județene ale C.N.E.F.S., 
precum și sarcinile actuale în 
domeniul educației fizice și 
sportului de masă și de per
formanță.

Campionatele 
universitare

Concentrate în prima zi pe 
stadionul Republicii din Capita
lă, finalele campionatelor repu
blicane universitare și-au des
chis, în cea de a doua zi, larg 
paleta către celelalte stadioane 
ale orașului. In mod firesc, s-a 
desfăcut și evantaiul discipline
lor sportive, a doua zi fiind, din 
acest punct de vedere, o zi pli
nă : fotbal, baschet, handbal, 
volei (masculin și feminin), gim
nastică sportivă (băieți), tenis 
de cîmp (băieți și fete).

Iată acum și principalele re
zultate : baschet masculin: Poli
tehnica Galați—Politehnica Bra
șov 70—55; Institutul de Educa
ție Fizică București—Politehnica 
Iași 73—57; Institutul de Mine 
Petroșeni—Politehnica Bucu
rești 69—57; baschet feminin : 
Universitatea Iași—Institutul 
Pedagogic Tg. Mureș 43—39; U- 
niversitatea Craiova—Institutul 
Politehnic București 38—25; fot
bal : Universitatea Cluj—Institu
tul Pedagogic Tg. Mureș 5—0; 
Universitatea București—Poli
tehnica Timișoara 1—0; tenis fe
minin : Agneta Kun—Călin A- 
driana 6—1, 6—3; Eleonora Du
mitrescu—Florica Butoi 6—2, 
2—6. 6—4; Manana Nunweiller— 
Elena Trifu 7—6, 6—1.

P. S. Subliniam ieri afluența 
de public pe stadionul Republi
cii la deschiderea festivă. îm- 
părțindu-se locurile de desfășu
rare a finalelor, numărul supor
terilor a fost în cea de a doua 
zi desigur mai mic. Ea gimnas
tică era evidentă însă lip
sa spectatorilor. Și motivul ni 
se pare, constă în deficiențe de 
organizare : s-a anunțat sala Flo- 
reasca pentru ca întrecerile să 
se desfășoare la... Ștrandul Tine
retului.

I. BODEA

JUVENTIȘTI!
MI-E DOR DE TEPELUS !

Nu ne-am întâlnit cam de multișor la această 
rubrică, stimați și temuți cititori. Dacă țin bine 
minte, ultimii Juventiști apăreau pe la începutul 
lui aprilie, cînd dădea iarba. Sîntem, iacă, în 
mai, cînd rozele-nfloresc, au trecut ceva etape și 
n-am mai sporăvăit despre prietenii noștri im
berbi. Să nu mă bănuiți însă oă „despărțirea4* 
noastră temporară s-ar datora faptului că revista 
„Fotbal" mi-a adresat o precizare la o... preciza
re (urmînd, de fapt, chiar invitația ce i-o făcu
sem — de a face împrenă lumină asupra clasa
mentului) și nici fricii de oprobriul public pentru 
o greșeală apărută într-un titlu a! Juventiștilor. 
Nu, pur și simplu n-am mai scris despre tinerei 
fiindcă am fost plecat la Mondialele studențești 
de handbal — despre oare regret că n-am scris 
mai pe larg în „Scînteia tineretului** — și la 
Congresul mondial al ziariștilor sportivi, despre 
care sper că voi scrie mai pe larg în „Scînteia 
tineretului".

Ce s-a întâmplat, deci, în această lună prin 
campionatul cadet ? Evident, așa cum prevedeam 
și așa cum era firesc, a continuat caruselul — sau 
jooul de-a șoarecele cu pisica — în care js-au 
prins dragii noștri puștani în galben (din orașul 
petrolului) și în alb-negru (din singurul oraș de 
provincie cu două echipe de fotbal în „A"). Du
minica trecută Plopeanu, Unchiaș, Mierluț, Coti
gă și ceilalți coechipieri ploieșteni ai lor au în
vins — surprinzător, dar meritat — la Brașov. 
Pe de altă parte, studenții clujeni au pierdut — 
tot surprinzător și tot meritat — la colocalnicii 
lor ceferiști. A urmat, bineînțeles, încă o schim
bare a ștafetei și clasamentul începe, deocamda
tă, astfel: locul I Petrolul, cu 35 de puncte, go
laveraj + 21 ; locul II — „U“ Cluj, cu 34 de 
puncte, golaveraj +21. Se pare însă că steliștii 
(aflați acum pe poziția a treia, cu 33 de puncte, 
golaveraj + 16) au de gînd, și au și posibilitatea, 
să se intercaleze între cele două teariluri favorite 
sau chiar să le devanseze. O privire mai atentă 
asupra programului celor 7 etape care au mai 
rămas ne arată că — în mod normal, adică după 
hîrtie — o sarcină mai ușoară ar putea avea stu
denții. De ce ? Pentru că, dacă înving în parti
dele în care pornesc favoriți, rămîn doar cu un 
„cui", în ultima etapă, din 27 iunie, la Bucu
rești, în fața Progresului. Aceasta în timp ce pe
troliștii au un semn de întrebare asupra soartei 
lor în groapa din Ștefan cel Mare (la 30 mai) și 
o sarcină dificilă acasă, în 13 iunie, cu Steaua. 
La rîndul lor, roș-albaștrii din Ghencea pot cîști- 
ga — teoretic —toate partidele rămase, minus 
cea de la Ploiești în care se va pecetlui destinul 
în acest campionat pentru una sau alta dintre 
cele dduă pretendente. Este posibilă, deci, o ega
lizare în final, ordinea posibilă.— după persona
la și umila mea părere a cronicarului juventist

— arătînd, totuși, cam tot cum arata și astăzi. 
Om trăi și-om vedea !

La drept vorbind, nici nu e atît de important 
să știm de pe acum cine va intra în posesia ti
tlului juventist pe anul 1971, care titlu nici el 
nu constituie scopul unic al campionatului de 
tineret, acesta avînd, după cum bine se știe, alte 
meniri, bine definite și cu rol însemnat în dez
voltarea fotbalului românesc. Mai neplăcut mi 
se pare, de pildă, că vreo cîteva cluburi continuă 
să rămînă dezinteresate fată de propriile echipe 
cadete. Un exemplu : Farul, aflat astăzi pe post 
de lanternă roșie. Am înțeles, și la timpul res
pectiv am explicat cititorilor, că mai mulți ju
ventiști de la Farul au întărit asta-toamnă forma
ția de categoria „B“ din Constanța — Portul. 
Am așteptat însă ca — încet, încet — colegii 
mai tineri ai lui Tufan să capete curaj și să re
vină pe linia de plutire. Aș ! Din 21 martie, 
cînd a învins la Constanța pe Steagul rOȘU (âlt 
unsprezece pricăjit). Farul n-a mai gustat din 
cupa victoriei; a mai realizat două egaluri (0—0 
acasă, cu C.F.R. Cluj, și 0—0 la București, cu 
Progresul), dar în rest, dumnezeu cu mila: 1—3 
cu U Craiova, I—2 cu Dinamo. 0—3 cu Petro
lul, 0—4 cu Bacău ! Prea mult ! Prea multe 
bătăi, dragi conducători ai clubului constănțean. 
Ce ne facem cu tineretul ? Peste cîțiva ani, iar 
vom umbla pe aiurea după „elefanți** ?

N-au intrat însă zilele în sac. Vom mai avea 
timp să discutăm și alte exemple, Acum să ne 
bucurăm că ultimele etape ale seniorilor au lan
sat în bătălia leilor încă doi puștani de talent și 
de perspectivă. Sandu Gabriel, la Dinamo, și Du- 
mitriu, la Progresul. Să le urăm bun venit și șe
dere îndelungată în „A".

în încheiere, o dorință dacă vreți personală, 
dar tare arzătoare. Am văzut cîndva — pe te
renul Craiovei, mi se pare — un copilandru de 
vreo 16—17 ani care făcea tot felul de ghidușii 
cu mingea albă cu petice /negre (sau negre CU 
petice albe, cum doriți să-i spuneți). Purta un 
tricou stelist și se numea Țepeluș. Nu l-am găsit 
însă prea des în formația juventistă a Stelei, și 
ini-a părut rău. Mi-e dor de Țepeluș, mi-e dor 
de vrăjitoriile lui, de circul lui, de talentul lui și 
de fazele neprevăzute create de el. Mi-e dor 
fiindcă el mi-aduce aminte de Iordăneseu cel 
clin meciul de la Budapesta din urmă ou vreo 
3—4 ani, fiindcă el se anunță ca un mare și 
viitor Dobrin. Nu mă las, pînă nu-1 văd titular 
la Steaua că merită. Am reușit eu — de-aici. de 
la această rubrica — să ajut la titularizarea lui 
Iordăneseu, a lui Ștefănescu sau a lui Doru 
Popescu și unde, în echipele de seniori, și nu 
voi reuși să-l sprijin pe Țepeluș să intre între 
primii unsprezece juventiști steliști ?

G. MITROI

însoțită de persoane oficia
le române și vest-germane, 
soția președintelui R. F. a 
Germaniei, Hilda Heinemann, 
a fost marți dimineața într-o 
scurtă vizită pe litoralul Mă
rii Negre. .

La bordul unui elicopter 
s-a efectuat un „tur al lito
ralului*4, pînâ în zona de 
nord a Mangaliei. în timpul

călătoriei aeriene, primarul 
municipiului Constanța. Petre 
Nicolae. a prezentat un scurt 
istoric al așezărilor, a dat ex
plicații cu privire la dezvol
tarea economică și social-cul- 
turală a acestor meleaguri. 
Au fost făcute scurte popasuri 
în stațiunile Neptun și Ma
maia.

• •••••• •••••••••••

Noi avantaje la depunerile 
pe librete de economii 

cu doDindă și cîștiguri
Păstrarea economiilor bănești personale pe libretul de eco

nomii cu dobîndâ și cîștiguri oferă multiple avantaje. La de
punerile pe acest libret se acorda o dobîndâ anuala de 
3,5° 0 din care 0,5% se atribuie prin trageri la sorți trimestria
le sub forma de cîștiguri în obiecte de folosintâ îndelungată 
ca de exemplu : garnituri complete de mobilă, televizoare, 
frigidere, aragazuri cu butelii și alte obiecte.

începînd cu tragerea la sorți pentru trim. II 1971 care va 
avea loc la 30 iunie a.c.. Casa de Economii și Consemna- 
țiuni oferă titularilor acestor librete noi avantaje. Astfel cîș- 
tigul maxim în obiecte a fost majorat de la 10 000 lei la 
50 000 lei.

Dreptul de participare la tragerile la sorți trimestriale, care 
au loc în ultima zi a trimestrului, îl au libretele de economii 
cu dobîndâ și cîștiguri, care au un sold mediu trimestrial de 
cel puțin 50 lei.

Cîștigurile se acordă integral titularilor libretelor de eco
nomii ieșite la sorți, care au u-n sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîștigului. iar dacă acest 
sold este mai mic de 10 la sută, se acordă un cîștig de 10 
ori mai mare decît soldul mediu trimestral al libretului.

Depunerile ca și restituirile de pe libretele de economii cu 
dobîndâ și cîștiguri se efectuează la oricare filială sau agen
ție C.E.C., precum și la unitățile poștale, ghișee C.E.C. cu 
gestiune și mandatari comunali C.E.C.

„VOM MUNCI NEO- 
BOSITI PENTRU EDU- 
CAREA COPIILOR NO
ȘTRI ÎN SPIRITUL IDEA

LURILOR COMUNIS
MULUI"

— Se spune în telegrama 
adresata C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la înființarea școlii generale 
din Călinești-Prahova —

Cu prilejul împlinirii a 100 
■de ani de la înființarea școlii 
lor generale, elevii, cadrele 
didactice, cetățenii și foștii 
elevi din satul Călinești, co
muna Florești, județul Pra
hova. au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care își exprimă dragos
tea și gîndul plin de recunoș
tință față de partid pentru 
grija părintească purtată 
școlii românești, slujitorilor 
ei, tinerei generații. Socotim 
această sărbătoare, se spune 
în telegramă, un prilej de mo
bilizare a energiei noastre 
pentru a continua tradițiile 
de muncă și patriotismul 
școlii și satului nostru. Asi
gurăm C.C. al P.C.R. și pe 
Dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, dascălii și părinții vom 
munci neobosiți pentru edu
carea copiilor în spiritul idea
lurilor nobile ale comunis
mului, pentru a face din ei 
cetățeni de nădejde aî scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România,

(Urmare din pag. 1)

— Principiile la care v-ați o- 
prit sînt, indiscutabil, de o mare 
valabilitate. Ar fi însă în deplin 
acord cu intențiile acestui dialog 
să consemnăm cîteva secvențe 
din aplicarea lor concretă, în ca
re să putem recunoaște acțiunea 
nemijlocită a primului secretar.

— De pildă, îrj legătură cu ne
cesitatea unei pregătiri mai te
meinice a aparatului salariat, a 
activului ’U.T.C,, a luat ființă la 
sediul comitetului județean U.T.C. 
un cabinet documentar dotat cu 
colecții de ziare, instrucțiuni și 
recomandări ale Comitetului Cen
tral, lucrări științifice despre ti- 

. neret, documente de partid etc. 
Menirea lui este aceea de a ușu
ra și stimula ținerea»-la curent 
a activiștilor cu toate* noutățile 
metodice și politice, de cultură 
generală, legate de munca pe ca
re o depun. Intenționez ca întu- 
rînd să lărgesc această inițiati
vă prin constituirea unui cabinet' 
de informare a tineretului din în
treg orașul Sf. Gheorghe. O altă 
direcție în care am acționat a 
fost și aceea a asigurării unui 
grad sporit de eficiență dezbate
rilor, pregătirilor metodice, in
struirilor. Pînă nu demult, aproa
pe toate aceste momente se des
fășurau prin f prezentarea unui 
material pe o temă dată, după 
care urmau discuții. Mai întot
deauna, însă, cu greu reușeam 
să depășim nivelul principiilor, 
al generalităților inoperante prin 
ele însele asupra realității care 
ne solicita intervenția. Am intro
dus, de aceea, tot mai frecvent, 
un alt procedeu : fără a elimina 
total practica elaborării unor ma
teriale, optăm tot mai des pen
tru modalitatea prezentării unei

teme, la dezbaterea căreia cei 
care iau cuvîntul sînt obligați să 
participe cu concluzii personale 
asupra fenomenului tratat. în a- 
cest fel operăm pe realități, și nu 
pe principii. în acest context aș 
dori să mă refer și la utilizarea 
forțelor aparatului salariat. De
pășind repartizarea teritorială a 
activiștilor care mi s-a părut în
totdeauna un criteriu greoi, de
oarece lega oamenii de un tra
seu, nu de activitate, încercăm 
să încredințăm fiecărui activist 
responsabilități mai direct aplica
te activității propriu-zise. Astfel,

— Este vorba de manifestarea 
în unele colective de tineri a u- 
nui fenomen de distanțare față 
de organele pe care le-au ales și 
un altul mai larg, sărăcia arsena
lului de metode folosite. în ceea 
ce privește primul aspect, inade
rența, el se explică, în principal, 
prin aceea că comitetele înseși 
s-au așezat la o oarecare distanță 
de interesele și preocupările rea
le ale tinerilor și le privesc cu 
superficialitate. Sărăcia de meto
de, cel puțin pentru mine, este 
mai dificilă de explicat. în orice 
caz rutina, formalismul, promo-

rilor. Și pentru faptul că la mulți 
activiști efortul de gîndire nova
toare este aproape inedit. Totuși, 
mă preocupă în cel mai înalt 
grad depășirea acestor obstacole, 
cu atît mai mult cu cît Congre
sul al IX-lea al organizației noas
tre a atras în mod deosebit a- 
tenția asupra lor.

— Sper că sînteți de acord că 
munca de concepție, de stabilire 
a unor jaloane generale nu ex
clude din efortul primului secre
tar și intervenția efectivă pentru 
soluționarea unor probleme cu

UN DREPT DAR
Șl O DATORIE

un activist răspunde de organiza
țiile U.T.C. din domeniul con

strucțiilor, un altul de cele din 
domeniul forestier, din comerț 
etc.

— Ați subliniat mai înainte o. 
idee care mi se pare foarte in
teresantă și anume aceea a sta
bilirii dialogului cu aparatul sa
lariat, cu activul U.T.C., pornind 
de Ia concluziile pe care fiecare 
le-a extras din realitatea în care 
activează și pe care o cunoaște 
cel mai bine. Sînteți și dumnea
voastră în posesia unor aseme
nea concluzii personale, referi
toare la anumite fenomene pre
zente în activitatea organizațiilor 
U.T.C. din județ ?

— Da.
•— Care ar fi ele ?

varea șabloanelor își au, ca să 
zic așa, partea lor de vină.

— Cum vedeți depășite aceste 
neajunsuri ? Ați întreprins ceva 
în această direcție ?

— Relativ. Este evident, ele 
nu pot fi eliminate de Ia o zi 
la alta. Antidotul celui dinții fe
nomen constă în eliminarea cau
zei, adică o atenție serioasă și 
consecventă pentru problemele ti
nerilor, reprezentanții organizații
lor U.T.C. respectîndu-și atribu
țiile ce le revin, dovedind că sînt 
cu adevărat purtătorii de cuvînt 
ai celor care i-au ales. în aceas
tă privință am făcut pași înainte, 
rămînînd totuși destule restanțe. 
Dificultăți avem cu îmbogățirea 
metodelor de lucru. Sincer vor
bind, sîntem «încă în faza căută-

care sînt confruntate organizații
le U.T.C. N-ar fi lipsită de inte
res ilustrarea ei prin situații con
crete, dacă există.

— Organizațiile U.T.C. din 
C.A.P., cuprinzînd circa 3 000 de 
tineri, au solicitat, la un moment 
dat, crearea unor spații igienice 
pentru îngrijitorii de animale. La 
propunerea mea. Consiliul popu
lar județean, Uniunea județeană 
a C.A.P., au emis o hotărîre pen
tru organizarea de astfel de spa
ții igienice în fiecare C.A.P. A- 
celași lucru s’-a întîmplat și cu 
organizarea în comune și în li
nele sate a cluburilor tineretului. 
La Fabrica de șuruburi din Tg. 
Secuiesc, organizațiile U.T.C. au 
atras atenția asupra unor defi
ciențe privind atitudinea unor

maiștri, ca și cadrul organizatoric 
al calificării tinerilor. Plecînd de 
la o solicitare expresă, am inițiat 
o intîlnire între secretarii organi
zațiilor U.T.C. din fabrică și di
recția întreprinderii pentru clari
ficarea situației, pentru a se da 
curs cererilor îndreptățite ale u- 
teciștilor, ceea ce s-a și întîmplaf.

— O ultimă întrebare. Pretin
dem pe hună dreptate uteciștilor 
să fie îndrăzneți. O atare condui
tă este verificabilă si în expe
riența dumneavoastră ?

— Depinde din ce unghi pri
vim chestiunea. în general ac
ționez în raport cu o situație da
tă. Așa a fost cazul, de exemplu, 
o.i neregulile financiare ivite la 
plata chiriei unui număr de 200 
de fete de la Uzinele textile „Ol
tul" din Sf. Gheorghe. Fetele ne- 
au sesizat că sumele pe care le 
achită sînt nefiresc de mari. Ve
rificând actele respective le-am 
dat dreptate. Rezolvînd această 
situație nu am făcut-o din rațiu
nea unui act de îndrăzneală, ci 
pentru a da satisfacție cererii 
reale a unor tineri.

★
Bineînțeles, gama de probleme 

pe care le putea aborda această 
convorbire, este mult mai varia
tă. Ne-am limitat însă în mod 
conștient doar la cele ce recla
mă intervenția directă a primu
lui secretar, la aprecierile pe ca
re el însuși le formulează în ra
port de o situație sau alta. Spe
răm că și înfățișarea celor cîteva 
exemple îndreptățește cel puțin 
o concluzie î aceea ca prestigiul 
și autoritatea unui mandat de a- 
semenea greutate se verifică nu 
doar în afirmarea unor principii, 
ci, mai ales, în procesul de apli
care a lor, ca un răspuns eficient 
la cerințele realității.



Lucrările reuniunii europene:
„Rolul tineretului in procesul 

dezvoltării sociale“
elpest elliotar e

La Palatul Pionierilor din 
București au continuat ieri lu
crările ciclului de studiu euro
pean privind „Rolul tineretului 
în procesul dezvoltării sociale", 
organizat de Divizia pentru 
problemele sociale a Oficiului 
Națiunilor Unite de la Geneva 
în colaborare cu Comitetul Cen
trai ai Uniunii Tineretului Co
munist și Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului 
din România, la care participă 
numeroase personalități de vază 
— experți ai O.N.U. în proble
mele sociale și de tineret, re
prezentanți ai unor organizații 
guvernamentale și neguverna- 
mentale, naționale și internațio
nale, cercetători și practicieni 
Ia diverse instituții științifice, 
culturale și de educație — din 
numeroase țări europene.

în cadrul ședinței de dimi
neață, profesorul Wladislaw 
Adamski, expert al O.N.U., di-

evoluției sociale, avind în ve
dere faptul evident că dinamica 
societăților europene va depinde 
totdeauna de soluționarea rapidă 
a problemelor legate de cali
tatea și metodele procesului in- 
structiv-educativ.

în încheiere vorbitorul s-a 
referit pe larg la aspectele de
mocratizării și modernizării în- 
vățămîntului, subliniind necesi
tatea tratării tineretului ca par
tener egal în procesul instruc- 
tiv-educativ pentru adaptarea a- 
cestuia la cerințele societății 
moderne.

în ședința plenară și în cadrul 
grupurilor de lucru au fost con
tinuate apoi discuțiile pc margi
nea raportului principal asupra 
temei „Educație", în cadrul că
rora s-au cerut explicații, s-au 
făcut observații și s-au exprimat 
diverse puncte de vedere asu
pra temei aflate în dezbatere.

Paralel cu lucrările reuniunii

DELEGAȚIA
ECONOMICĂ

ROMÂNĂ
IN ITALIA

Pentru primirea R.D.G.
cu drepturi depline in 0. M. S.
Intervenția șefului delegației române

în cadrul vizitei oficiale pe 
care o face în Italia, delega
ția economică română, con
dusă de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, s-a întâlnit cu per
sonalități ale vieții econo; 
mice și financiare italiene șj 
cu conducerile unor minis
tere. După vizita făcută gu
vernatorului Băncii Italiei. 
Guido Carii, delegația ro
mână s-a intîlnit cu subse
cretarul de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Belci. 
și cu subsecretarul de stat 13 
Ministerul Afacerilor Ex
terne, Mario Pedini, cu care 
a discutat aspecte ale posi
bilităților de dezvoltare, in 
continuare, a schimburilor 
economice și a cooperam 
tehnice și industriale dintre 
cele două țări.

! La sediul grupului E.N.l 
(Societatea. Națională a Hi- 

^drocarburilor), delegația ro
mână a analizat, împreuna 
cu Raffaelo Girottj, vicepre
ședintele societății, relațiile 
existente cu întreprinderi 
din România. S-a căzut de 
acord asupra măsurilor , p" 
care trebuie să le întreprindă 
ambele părți pentru realiza
rea, în cooperare, a diferite 

'obiective industriale.

Adunarea mondială a sănătă
ții a luat în discuție în ședință 
plenară, cererea R. D. Germane 
de a fi primită ca membru cu 
drepturi depline in Organizația 
Mondială a Sănătății.

Delegațiile a 20 de țări — 
printre care și România — au 
prezentat un proiect de rezolu
ție prin care, reamintind, prin
cipiile O.M.S. și importanța 
universalității organizației, se 
solicită primirea R. D. Germane 
in O.M.S.

Luînd . cuvintul în sprijinul 
acestui proiect de rezoluție,, șe
ful delegației române, dr. Mi
hail Aldea, adjunct al ministru
lui sănătății, a.evidențiat faptul 
că România consideră cererea 
R.D.G. ca fiind o cerere legiti
mă a unui stat suveran, care 
trebuie examinată într-un spirit 
realist. în soluționarea cererii 
R. D. Germane de a fi primită 
în O.M.S., trebuie să se por
nească, de asemenea, de la

principiul fundamental al egali
tății -.în drepturi a tpturor sta
telor, al dreptului lor legitim 
la o pariicipare egală și fără 
nici, o discriminare la viața in- 
ternațională'- ■ și la activitatea 
organizațiilor internaționale, in
clusiv O.M.S.organizație cu 
obiective umanitare. .

. România, a subliniat șeful 
delegației noaș-tre, consideră că 
prezența R. D. Germane în 
O.M.S. va constitui o contribu
ție utilă. La activitatea organiza
ției și s-a pronunțat în favoa
rea .proiectului de. rezoluție pen
tru primirea R.D.G. ' în O.M.S. 
la această sesiune.

Un grup de state occidentale 
a prezentat un alt proiect de 
rezoluție prin care se propunea 
amirtrarea discutării cererii - R. I>. 
Germane pînă lă cea. de a 25-a 
sesiune a Adunării Mondiale a 

. Sănătății
proiect a fost adoptat cu 62 de 
voturi, contra 34 și .19 abțineri.

mai 1972. Acest

Mitingul de la Hanoi

rectorul Institutului de cercetări 
pentru tineret din R. P. Polonă, 
a prezentat raportul principal 
la tema „Educație". Vorbitorul 
a relevat aspectele diverse și 
complexe pe care le comportă 
procesul educativ în momentul 
de față și îndeosebi problema 
atragerii tineretului ca partener 
activ în adaptarea programelor, 
metodelor și structurilor siste
mului de învățămînt la cerințele 
speietății.

Evidențiind nivelurile diferite 
de dezvoltare economică și so
cială, moștenirea culturală spe
cifică și deosebirile de sistem 
social-politic, pe de o parte, și 
insuficiența anchetelor sociale, 
care încă nu oferă o bază sa
tisfăcătoare de discuții, pe de 
altă parte, raportorul a afirmat 
că un răspuns clar și complet la 
numeroasele problemă existente 
în prezent în Europa’în dome
niul educației nu este posibil. 
Vorbitorul a relevat necesitatea 
de a se intensifica cercetarea 
teoretică și metodologică asupra 
rolului tineretului ca factor al

au fost o serie de acțiuni cola
terale — vizite la întreprinderi 
și instituții, discuții cu specia
liștii români, întîlniri cu tinere
tul. Asemenea discuții au avut 
Ioc ieri la Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
Seara, participanții au făcut vi
zite la Ateneul Tineretului și 
la Student-Club, unde s-au întâl
nit cu tineri români.

Lucrările reuniunii continuă 
azi cu prezentarea rapoartelor 
grupurilor de lucru asupra dis
cuțiilor la tema „Educație", cu 
prezentarea raportului și discuții 
la tema „acțiunea socială".

★
în Capitală au mai sosit pen

tru a participa la lucrările ciclu
lui de studiu : Ritva Aalto, in
structor la Institutul de sociolo
gie al Universității din Helsinki 
(Finlanda) : Paavo Uusitalo, 
profesor de sociologie la Uni
versitatea din Helsinki (Fin
landa) ; Bernadette Enreille, de 
la „Guides de France** (Franța).

BAZIL STEFAN

La 16 mai a.c. a sosit la 
Kinshasa, în Republica Demo
cratică Congo, delegația guver
namentală română condusă de 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Pătan.

Delegația română a fost în
tâmpinată de către ministrul e- 
conomiei naționale al R. D. 
Congo. Joseph Mbeka, înalți 
funcționari din Ministerul Afa
cerilor Externe și din ministere 
economice.

La 17 mai 1971, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, a avut convorbiri ou mi
nistrul economiei naționale Jo
seph Mbeka.

Convorbirile sovieto-canadiene
La Moscova au- început con

vorbirile dintre Alexei Kosr- 
ghip. președintele Consiliului 
de Miniștri al“U.R.S.S„ și Pierre 
Bllioțt Trudeau, primul mini.stru 
al Canadei, aflat' intr-o vizită 
oficială in Uniunea Sovietică.

Marți, guvernul sovietic a o- 
ferit un dejun in cinstea pre
mierului Trudeau. In cuvintul 
rpstii; cu acest prilej. Alexei 
Kosîghin abordînd problemele 
pregătirii conferinței general- 
europene a apreciat, că „atmos
fera generală de pe continent a 
devenit mai dătătoare de spe
ranțe și mai favorabilă pentru 
schimbări esențiale spre mai 
bine“. Premierul sovietic a sub
liniat că. in prezent, in Europa 
se acordă o mare atenție redu
cerii forțelor armate și inarmă- 
i*ilor.. în unele țări purtindu-se

vii discuții privind, în special, 
posibilitatea reducerii forțelor 
străine. ..Dacă Occidentul — a 
spus in context Alexei Koșîghin 
— ar arăta că gste gata să în
treprindă pași reali in această 
direcție, noi vom face tot ce 
este posibil pentru realizarea 
unei înțelegeri". în continuare, 
șeful guvernului sovietic a rele
gat dezvoltarea relațiilor intre 
U.R.S.S. și Canada.

In cadrul manifestărilor din 
U.R.S.S, consacrate semi
centenarului Partidului Co
munist Român, la Casa Cen
trală a Ziariștilor din Mos
cova a avut Ioc o seară a 
prieteniei sovieto-române, or
ganizată de Uniunea asocia
țiilor sovietice de prietenie 
și legături culturale cu țările 
străine, Asociația de prie
tenie sovieto-română și Con
siliul Casei Centrale a Zia
riștilor sovietici.

La Casa de cultură „Vie 
Nuove" din Florența a fost 
inaugurată expoziția „Parti
dul Comunist Român la a 
50-a aniversare".

DELEGAȚII DE PARTID SI

Proclamarea

noii Constituții

a R. P. Bulgaria
Marți a avut loc la^Sofia se

siunea festivă a Adunării Popu
lare a R.P.„ Bulgaria, consacrată 
proclamării noii. constituții.

în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, a membrilor 
C.C. al P:C. Bulgar, președinte
le Comisiei Centrale pentru 
pregătirea referendumului, An
gliei Velev, a dat citire comu
nicatului final, cu- privire la re
zultatele referendumului de du
minică 16 mai. Potrivit datelor 
prezentate de Comisia Centra
lă. 6 154 195 de cetățeni din to
talul de 6 172 650 înscriși pe liste 
au participat la referendum. 
Dintre aceștia, 6 133 126, adică 
99,66 la sută, au votat, cu „da“.

Adunarea populară, rela
tează agenția'B.T.A. — dînd ex
presie voinței întregului popor, 
a proclamat noua constituție a 
Republicii Populare Bulgaria.

■ Despre semnificația istorică a 
acestui eveniment a vorbit, în 
încheierea sesiunii, Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.(2. Bulgar.

CAILE FERATE AMERI
CANE PARALIZATE DE 
GREVA

Congresul american urmează 
să se pronunțe asupra legisla
ției de urgență cerute de pre
ședintele Nixon pentru a pune 
capăt grevei declanșate luni de 
personalul serviciilor de semna
lizare al căilor ferate, care a 
paralizat imediat aprope în
treaga rețea feroviară a State
lor Unite.

La cîteva ore după încetarea 
lucrului, au început să apară 
primele semne ale perturbării 
activității economice.

MOSCOVA 18 (Agerpreș), — 
Agenția TASS anunță că, . la 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului Uniunii Sovietice, 
marți a făcut o vizită la-Mos
cova delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Germa
ne, compusă din Erich Ho
necker, prim-secretar al. C.C. 
al P.S.U.G.. Willi Stoph, mem
bru în Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri. Kurt Ha
ger, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., și Horst 
Sindermann, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Oaspeții din 
nă au avut 
L. I. Brejnev, 
ral al C.C. al 
Podgornîi, membru al Birou
lui Politic al C. C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., A. 
N. Kosighin, membru al Bi
roului Poliție al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alte persoane oficiale sovie
tice.

Conducătorii celor două 
țări, relatează Agenția TASS, 
au făcut un schimb de infor
mații asupra desfășurării con
strucției comuniste și sociali
ste în țările lor.

Abordînd unele probleme 
internaționale informează a- 
genția TASS, părțile au rele
vat că. în ciuda opoziției ad
versarilor destinderii, există 
premise reale pentru întărirea 
păcii în Europa. Participanții 
la întîlnire au subliniat hotă- 
rîrea țărilor lor de a face tot 
ce este necesar pentru convo
carea cît mai grabnică a con
ferinței general-europene con
sacrată întăririi securității și 
dezvoltării colaboirării pașni
ce pe continentul nostru.

R. D. Germa- 
o îritîlnire cu 
secretar gene- 

P.C.U.S., N. V.

La Hanoi a avut loc un mi
ting cu prilejul celei de-a 81-a 
aniversări a nașterii președir^e- 
lui Ho Și Min, transmite agen
ția V.N.A.

Luînd • cuvintul, președintele 
Ton Duc Thang a relevat meri
tele președintelui Ho Și Min 
pentru poporul vietnamez. El, 
a spus Ton Duc Thang, a apli

cat într-un mod creator mar-

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
Wolfgang Misehnick, președin
tele fracțiunii parlamentare a 
Patridului Liber-Democrat din 
Bundestagul vest-gennan, care 
face o vizită la Varșovia, a fost 
primit marți de ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone. 
Ștefan Jedrychowski. După 
cum menționează agenția polo
neză, discuțiile s-au referit la 
procesul de normalizare a rela
țiilor dintre R. P. Polonă și 
R. F. a Geramniei.

• IERI DIMINEAȚA a în
ceput la Quai d’Orsay conferin
ța miniștrilor afacerilor externe 
din țările membte ale Pieței 
comune și din cele patrii țări 
candidate la C.E.E. : ’Marea Bri- 
tanie, Irlanda, Norvegia și Da
nemarca.

• ABORDIND PROBLEMA 
unei eventuale 'recunoașteri di
plomatice a Republicii Popu
lare Chineze de către guvernul 
de la Ankara, ministrul turc al 
afacerilor externe, Osman Olcay, 
a calificat ca „foarte pozitiv" 
cursul actualelor convorbiri de 
la Paris. dintre ambasadorii 
Turciei și R. P. Chineze.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la Londra a avut loc 
adunarea generală a societății 
pentru înțelegere anglo-chineză.

Părțile au subliniat că înche
ierea tratatelor dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, 
dintre R.P. Polonă și R.F. a 
Germaniei constituie un pas 
important în direcția îmbu
nătățirii ............* ~
pe baza 
tăților 
țării la folosirea forței sau a- 
menințării cu forța. Ele consi
deră că ratificarea acestor tra
tate ar avea o influență bine
făcătoare asupra relațiilor din
tre statele europene.

La întîlnire a fost subliniată 
importanță participării R.D. 
Germane, pe baza egalității în 
drepturi, la rezolvarea proble
melor cardinale ale Europei și 
colaborării internaționale. în 
legătură cu aceâsta, o actua
litate deosebită dobîndește sta
bilirea unor relații normale, în 

.conformitate cu normele drep
tului internațional, între R.D. 
Germană și acele țări care nu 
au cu aceasta astfel de relații. 
Participanții la întîlnire consi
deră că realizarea unui acord 
în problema Berlinului acci
dental. ar corespunde interese
lor tuturor parti ci panților la 
tratative și ar îndepărta tere
nul pentru dispute și conflicte 
în această zonă.

U.R.S.S. și R.D.G. apreciază 
drept un eveniment pozitiv în- 
tElnirile dintre reprezentanții 
R.S. Cehoslovace și R.F. a Ger
maniei. Părțile s-au pronunțat 
în favoarea soluționării proble
melor care complică relațiile 
dintre Estul și Vestul Europei 
fără avansarea de • condiții 
prealabile și fără legarea arti
ficială a unor probleme de al
tele.

în cursul zilei de marți, 
membrii delegației R.D. Ger
mane au părăsit Moscova, pie
rind spre patrie.

.-y. _________ «-y

situației în Europa, 
recunoașterii reali- 

europene și a renun-

xism-leninismul-Ja condițiile u- 
riei țări coloniale, a trasat calea 
justă pentru revoluția vietna
meză.

• în continuare, a luat cuvintul 
vicepremierul Nguyen Duy 
Trinh, care a subliniat hotărî- 
rea poporului vietnamez de a 
urma calea trasată de președin
tele Ho Și Min

Lucrările adunării au fost con
duse de profesorul Joan Robin
son, vicepreședinte al Societății. 
Cu prilejul adunării generale a 
fost prezentat raportul comite
tului de conducere al Societății 
în care, printre altele, se arată 
că înțelegerea și prietenia dintre 
popoarele englez și chinez se 
dezvoltă continuu. Tot mai mulți 
cetățeni ai Angliei manifestă un 
interes constant pentru realiză
rile poporului chinez și. sînt con
știent! ca China construiește o 
societate modernă. Acest lucru, 
se arată în raport, a determinat 
o creștere a numărului membri
lor societății, în special în ulti
mele Juni.

Adunarea generală a Societă
ții pentru înțelegere anglo-chi- 
neză a adoptat o rezoluție în 
care se exprimă felicitări po
porului chinez pentru succesele 
obținute, „succese care au făcut 
ca un număr crescînd de țări să 
stabilească relații diplomatice 
cu R. P. Chineză".

DUPĂ RĂPIREA DE LA
ISTANBUL

Guvernul turc a dat publici
tății o proclamație, citită la pos
turile de radio de Sădi Kocâs,
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, în care se cere pune
rea imediată în libertate a con
sulului general israelian la Is
tanbul, Ephraim Elrom, răpit 

■luni de persoane .necunoscute. 
Potrivit proclamației • „orice în- 
tîrziere din partea răpitorilor în 
executarea acestui ordin va pro
voca arestarea imediată a ori
cărei persoane care are, mai 
mult sau mai puțin, o legătură 
cu răpitorii, chiar dacă aceste 
persoane se aflau în afara zonei 
de aplicare a stării de urgență1*.

Guvernul turc a anunțat, de 
asemenea, că va prezenta, Par
lamentului un proiect de lege 
care instituie pedeapsa capitală 
pentru autorii de răpiri cu ca
racter politic și pentru compli- 
aii lor.

ORIENTUL APROPIAT
•■ Formarea unui secretariat general 

provizoriu al U. S. A. • Programul noului 
guvern sirian • Declarațiile ministrului 

de externe libanez
Agenția M.E.N., anunță că 

șeful statului egiptean, Anwar 
Sadat, președinte al Uniunii So
cialiste Arabe, a format un se
cretariat general provizoriu al 
U.S.A., din care fac parte nouă 
persoana Potrivit agenției. în 
funcția de președinte al Secreta
riatului generai provizoriu a 
fost numit Aziz Sidky, vicepre- 
mier pentru producție și mi
nistru al industriei, petrolului 
și bogățiilor minerale, iar Mo
hamed El Dakroury — secretar 
general,.

Secretariatul general provizo
riu își va exercita prerogativele 
pînă la convocarea unui nou 
Congres al Uniunii Socialiste 
Arabe.

arătat că Siria respinge orice 
soluție oare nu ar garanta recu
perarea totală a teritoriului său 
ocupat de către Israel.

Premierul sirian Abdel Rah
man Khlerfewi, -care a format 
la 4 aprilie noul guvern al țării 
a. prezentat în fața Consiliului 
Poporului declarația-program a 
cabinetului său. El a arătat că 
întărirea unității naționale con-* 
stituie obiectivul.de bază al acv' 
tualei echipe ministeriale. <*’

Abordînd «unele probleme Ex
terne, Abdel Rahman Khleifawi 
a evocat acordul de las- Ben
ghazi uentru crearea Feaerației 
Republicilor Arabe, menționînd 
că guvernul său nu va precupeți 
nici un efort pentru realizarea 
acestuia. Totodată, premierul 
sirian a. reafirmaWprijinul țării 
sale: pentru •,drepturile poporului 
palestinian - ’și pentru acțiunea 
fedainilor..

în legătură* cu conflictul din 
Orientul Apropiat,'Khleifawi a

La încheierea . vizitei în capi
tala Franței, ministrul de ex
terne libanez; Khalil Abou Ha
mad, a . ținut o conferință 
de presă. •. După s-a referit 
la întrevederile pe care, le-a a- 
vut cu șeful diplomației fran
ceze, Maurice-Schumann, minis
trul libanez a declarat, după 
cum relatează agenția REUTER, 
că mai multe state arabe doresc 
organizarea unei conferințe a ță
rilor mediteraneene,, reuniune 
ce ar putea. contribui la apli
carea uner' soluții politice f in 
conflictul din Orientul Apropiat, 
precum- și -la. depășirea’ dificul
tăților politice și economice din 
zonă. La această conferință, a 
sduș Khalil b Abou Hamad, ar 

■Vutca să f participe- și Israelul. 
„Israelul și țările arabe, a rele
vat ministrul de externe libanez, 
stau alături la O.N.U. ,$i deși ar 
putea fi oatecuj|î prematur să-i 
vedem pe arabi ți pe isrâelieni 
alături la o conferință meditera
neană, ideea , în sine poate fi 

. realizabilă"'.
Pe de altă parte,, continuă a- 

genția REUTER. Hămad a pre
cizat că redeschiderea Canalului 
de Suez ar putea duce la rș.ali- 

jzareâ unei d^țWderi m OHen- 
Jt,ur'Apropiată ^Dar^, o ăsem^nea 
măsură trebuie 'constituie o 
parte a sdluționarii generale a 
conflictului is iacii ano-arab", a 
adăugat*Abou Hamad.

J’ " - '■ .

Borangic și poezie 
la Vinh

...După o zi plină, ne odihnim 
în ambianța primitoare a hote
lului din VINH. N-a fost ușor 
să se constituie o asemenea 
ambianță. Pentru că orașul 
VINH a fost și el bombardat 
cu sălbăticie : fabrica de mă
tase, școlile, spitalul, instala
țiile cherhanalei de la malul 
fluviului, atelierul de reparat 
unelte agricole, ca și centrul 
urbanistic administrativ, ca și 
drumurile și podurile, alături 
de sute de locuințe au căzut 
pradă bombelor. O zi întreagă, 
vizitând orașul împreună cu 
îndatoritorii mei tovarăși de 
drum, am străbătut trasee pină 
mai ieri tragice, acum strălu
cind de entuziasmul Recon
strucției...

Acum stau sub pologul de 
tifon al camerei primitoare din 
hotelul reconstruit, ascultând 
muzica metalică a greierilor 
acordată la foșnetul subțire al 
frunzelor de ylang-ylang de 
sub verandă și încerc sâ des
prind, din tumultul zilei, ima
ginea cea mai pregnantă. De 
undeva, din spre fluviu, se aude 
cintecul unor fete, întocmai ca 
la noi, la țară, în serile de 
vară, și îmi aduce în minte 
valul de . borangic ca aurul vă
zut peste zi la fabrica de mă
tase. Valul de borangic și eîn- 
tecele fetelor harnice din ha
lele scunde? Melodia stră-
veche, ritmată de țăcănitul 
productiv al selfactoarelor am 
înscris-o în carnetul profesio
nal ca pe cea mai emoționantă 
realitate a zilei.

...Revăd chipul 
directorului Trang 
gazdă amabilă și 
oaspeți, care m-a 
țește cu o glumă ______
m-a strîns la piept cu brațele 
lui puternice de vechi comba
tant și mi-a spus : „Frate ro
mân, te îmbrățișez în numele 
tuturor celor 140 de fete care 
lucrează în fabrica noastră/* 
Revăd apoi halele : fabrica fu
sese rasă pur și simplu. A 
fost reconstruită într-un timp 
record de brigăzile de tineret 
venite din întreaga provincie 
Thai Binh, de echipe de sol
dați și țărani, de fetele acestea 
grațioase care s-au calificat în 
același timp ca filatoare și zi
dari... Acum fabrica se află în 
primul trimestru cind își rea
lizează și chiar depășește pla
nul. Lăzile cu prețioasa mătase 
se adună in stive mari pe 
rampa de expediție iar fetele 
cu mîini iuți cîntă în continuu. 
„De fapt, îmi spune directo
rul, fetele noastre fac repetiție. 
La sfirșitul lunii vom avea o 
mare serbare și ele se pregă
tesc și în timpul producției 
pentru spectacolul de cîhtece și 
dansuri din acea zi."

In timpul pauzei de prînz, 
nouă fete alcătuind un grup vo
cal, ne prezintă, în mica încăpere 
a clubului — care este deocam
dată și biroul directorial ■— un 
fragment din viitorul spectacol. 
Și-au prins peste hainele de lu
cru mari eșarfe multicolore și 
cîntă acompaniindu-se cu instru
mente tradiționale un cîntec 
străvechi, o melopee dulce în 
care recitativul apare frecvent 
și în care dansul ocupă un loc 
însemnat. Văzusem, cu numai o 
seară înainte, la Hanoi, un spec
tacol profesionist — și rămăse
sem uimit de virtuozitatea artiș
tilor vietnamezi, performeri de- 
săvîrșiți ai cîntecului vocal și 
instrumental, ai recitării, pan
tomime!- și acrobației... Acum, 
urmărind evoluția tinerelor țe
sătoare din Vinh îmi este im
posibil să fac 
între măiestria 
profesioniștilor, 
cîntă, Quang, 
șoptește la ureche, textul ;

zîmbitor a! 
Kuoc Lan, 

bucuroasă de 
primit fră- 

frumoasă :

departe în lume și foșne
tul ei

Cîntă pretutindeni nu
mele patriei mele: Viet
nam, Vietnam, țară a lup
tei și hărniciei...".

Apoi notez apăsat numele au
torului Trang Kuqc Lan, vechi 
cdmbatant; directorul țesătoriei 
de borangic din Vinh.’

Legende și pescari 
pe fluviul Da

Fluviul acesta molcom si lat^. 
cu valul înroșit de argilă ca 
mai toate apele vietnameze, are 
nu nume a cărui rezonanță este, 
pentru mine, foarte familiară. 
Se numește DA. Ajungem la 
malul lui în zori. Quyen (tova
rășul Carte, despre care v-am 
mai vorbit in niște însemnări 
de călătorie), frînează' brusc 
chiar la buza apei, coboară și- 
strigă spre malul celălalt o che
mare ca un fel de hăulit acut. 
De-acolo 1 se răspunde ca un 
ecou, dar cu alte cuvinte...

Așteptăm deci să sosească 
bacul. Zorii vin cu abur străve
ziu, ca pe la noi. Numai că se 
face foarte repede cald. O căl
dură înăbușitoare care ne obli
gă să ne-adăpostim la umbra 
relativă a unor bananieri... Qu- 
ven desprinde de la subsoara 
plantei un mănunchi de fructe 
pe care ni le oferă delicat. Le

îeșiți la păscut. Grămezi de 
nuci de cocos, de pample- 
mousses, de banane așteaptă, din 
loc în loc, să fie transportate. 
De cine ? Și unde ?...

N-apuc să-1 întreb pe Quang, 
că mașina virează brusc — și 
iată-ne într-un luminiș larg, un 
fel de esplanadă perfect pătrată, 
în spațiul căreia vibrează în jo
cul fetei morgana liniile unor 
construcții tipic vietnameze, 
plăsmuiri elegante din bambus, 
ridicate pe piloni subțiri. E li
niște deplină și nici picior de 
om. Abia- cînd coborîm din 
mașină, ne iese-n întîmpinare 
un bărbat scund care ne salută 
cu un zîmbet oarecum ceremo
nios și după ce se recomandă : 
Nguyen Van Trong, director .ad
junct, ne poftește la obișnuitul 
ceremonial al ceaiului.

...In încăperea răcoroasă, mi
rosind a seva de cocos, sorb ceai 
fierbinte dintr-o ceașcă minus
culă și nu prididesc să-mi no
tez tot ce-mi spune, cu glas 
vioi, acest veteran al luptei anti
colonialiste, acum lucrător pe 
tărîmul învățamîntului. Iată, pe 
scurt, ce-rmi spune :

„Ne aflgm pe teritoriul Școlii 
revoluționare a tineretului din 
provincia Hoa Binh, instituție 
unică în felul ei în întreaga re
publică. înființată în 1958, școa
la se pregătește să primească 
anul acesta cea de-a cincea pro
moție. Caracteristică principală: 
tot ce vedem de jur-împrejur — 
plantații, construcții, mașini, 
crescătorii de animale — repre-

POPASURI
VIETNAMEZE
însemnări de PETRE DRACU

punem în mașină — să se coa
că. Privind bananele, Quang, 

i translatorul, îmi povestește des
pre o fată erou care, undeva, în 
sud, cu cîțiva ani în urmă, a 
făcut prizonieri trei invadatori 

' amenirițindu-i în lumina puțină 
a zorilor cu un mănunchi de 

' banane pe care ei le-au luat 
1 drept o legătură de grenade. 

Intimplare veche și notorie. Fa- 
: ta aceea a fost decorată, iar fap- 
1 ta eî a intrat în legendă la ca

pitolul insolit al acestui crunt 
război. Căci există și un aseme
nea capitol...

De plidă, fapta de arme a u- 
nui pescar de pe aceste maluri. 
Mi-o povestește, cu voce înaltă 
și cu gesturi largi, șoferul. Qu
ang mi-o traduce în fraze scur
te» cu exactitate de dicționar. 
Mi-o notez în earnetul profesio
nal întocmai : „Băieții de la 
antiaeriană doboriseră un avion 
de vînătoare. Pilotul se salvase 
Cu parașuta în stufărișul unui 
ostrov. Chiar ostrovul care 
vede în aval... Pescarii organi
zaseră o ceată de hăitași, în- 
cercuind cu bărcile ostrovul, 
înarmați numai cu vîslele și 
cu arme albe; ei nu voiau să se 
apropie prea mult. Așteptau 
noaptea, ca să debarce nevăzuți. 
Dar noaptea, la semnalele celui 
fugărit, a apărut un elicopter, 
ca să-1 culeagă. Atunci pescarii 
vietnamezi au trecut la acțiune, 
aventurindu-se pe ostrov. Unul 
dintre ei a ajuns la pilot tocmai 
în clipa în care acesta apucase 
cablul coborit din elicopter și 
se desprindea de pămînt. Ă- 
tunci, pescarul, un oarecare 
Nguyen a sărit ca o panteră și 
s-a prins de pilot. Se * 
magina ce luptă s-a 
noapte, intre cei doi 
atirnind de. o coardă 
sub aparatul care-i 
văzduh. Pînă la urmă, _ „ 
a izbutit să-și învingă inamicul. 
S-au prăbușit de la 
metri in apele adinei ale 
viului. Aici pescarul era în ele
mentul său și nu i-a fost greu 
să-și imobilizeze prizonierul 
pînă Ia venirea bărcilor. Asta 
e tot. Pilotul-prizonier era un 
colonel cunoscut, un as al avia
ției inamice... Iar Nguyen este 
tot pescar. Lucrează tot în ve
chea lui echipă, aici, pe malu
rile fluviului. Da, unde întîm- 
plări ca aceasta sînt destul de 
obișnuite..."

... Sosește bacul. Urcăm pe 
puntea încinsă. Mă rezem de o 
balustradă fierbinte în metalul 
căreia văd urme de schije. 
Bacul acesta are deci și el în- 
timplările lui, experiența lui de 
război. Ca și Quyen, ca și Qu
ang, ca și toți pescarii, 
sampanele cu linie elegantă 
care ne-ncrușișăm in timp 
traversăm rîul.

De pe un sampan ne face
- , r* — —- mina un pescar. Poate că este

sa transmit neîntârziat chiar Nguyen, luptătorul din mpt'il ci no docnorlm, v , , • . * — . . •văzduh. Ii marturisesec lui Qu-. 
ang acest gind. Iar el, înțele
gând că-1 întreb de numele flu
viului, imi răspunde scurt :

— Da !

în întreaga

vreo diferență 
lor și cea a 

In timp ce ele 
translatorul, îmi

„Dansul meu este fru
mos ca zborul fluturilor de 
mătase.

Cintecul meu unduiește 
ca firele de borangic.

Bucuria- mea de-a cîntă 
este la fel de 
bucuria muncii.

Sînt frumoasă 
namul

Și tinară ca 
noastre...".

mare ca

ca Viei-

poate i- 
dus, în 

bărbați 
subțire 

urca în 
Nguyen

vreo 15
fiu-

Este un cîntec limpede, tine
resc, iar dansul brațelor face 
din aceste fete harnice niște pă-. 
sări fermecate... Pe aripile că
rora îmi trimit gîndul spre țară: 
îmi amintesc de fetele din Dă- 
bulenii Olteniei, și ele harnice 
producătoare de borangic și, de 
asemenea, neîntrecute eîntărețe 
și dansatoare cu faima dusă de 
mult în toată țara și chiar peste 
hotare. «Le povestesc fetelor din 
Vinh despre surorile lor din 
Dăbuleni și ele mă roagă să le 
transmit tuturor cîte o... îmbră
țișare. Din partea cui ? Două 
dintre fete își înscriu numele 
în carnetul meu ; Tran Thi Hong 
Toi (un nume care se traduce 
prin : „Trandafir în așteptare*') 
și Hong Sam (ceea ce înseamnă 
„Floare roz de Jenșen");.. Le 
promit s* 1  L-.‘
plăcutul mesaj și ne despărțim, 
regretînd și eu și ele că n-am 
șă pot fi de față la marea săr
bătoare a țesătoarelor.

Directorul mă însoțește, ținîn- 
du-mă de braț, pînă la poartă. 
Din urmă ne ajunge Tran Thi 
Hong Toi. Vrea să-mi spună 
ceva. Dar numai și numai între 
patru ochi... O ascult : „Știți, 
îpii spune ea, directorul nostru, 
cit este el de fost soldat, e cam 
timid și nu vrea sa se știe că e 
și poet. Dacă veți scrie cindva ce pătrundem pe-o cărare de rai, 
despre noi, să nu uitați să spu- ................ ..
neți că toate versurile cîntece- 
lor noastre sînt 
i,N-am să uit, 
Hong Toi, boboc de 
așteptînd înflorirea .’.

Revăd, sub pologul de tifon, 
versurile notate peste zi. Citesc :

din 
cu 
cer

cu

Muncă și învățătură
la Hoa Binh

Ajunși la mal, ne urcăm în 
jepul nostru nervos și în timp

abia ghicită in vegetația luxu
riantă, îmi notez telegramatic : 

u „Floră abundentă dar nu sălba- 
scrise de el*. tica. Domesticită întru produc- 
frumoasă Thi ție. Zidul viu care străjuie dru- 

trandafir mul pare proaspăt tuns. Din 
„ loc în loc, spații umbroase, ca

niște locuri de popas. Prin cîte-o 
spărtură de zid verde se ivesc, 
surprinzător, plantații de ma- 

„Aici, lingă marele fiu- nioc arahide, bine îngrijite. 
viu. noi toarcem firele fru- Intr-un loc zăresc oglinda unei 
museții, orezarii. Pe alocuri din desișuri

Mătasea de aur pleacă se ivesc pilcuri de bivoli roșii

zintă munca elevilor. Hrana, 
cazarea, îmbrăcămintea, manua
lele, întregul material didactic, 
artistic, sportiv, sînt procurate 
din valorificarea recoltei, a 
porcinelor și bovinelor, a păsă
rilor de rasă, din contravaloarea 
lucrărilor mecanice realizate de 
elevi sub conducerea cadrelor 
didactice... Programa analitică 
are profil tipic liceal. Școala a 
fost inaugurată acum 12 ani mai 
mult ca un curs simplu de al
fabetizare pentru tinerii ce ve
neau de pe front. Azi, ca școală 
medie eliberînd diplome cu de
plină valabilitate
țară, se pregătește să intre în- 
tr-o nouă etapă...'*.
Van Trong face 
efect și încheie : , 
să devenim, începînd chiar din 
anul acesta... institut de învă- 
țămînt superior. Vom pregăti 
agronomi și zootehnicieni. Avem 
asigurat totul : cursuri, cadre, 
materiale... Iar peste cîțiva ani 
ne lărgim din nou, cu o facul
tate de mecanică și alta de me
dicină veterinară. Vom fi centru 
universitar...".

Un centru universitar ! Acolo 
unde fusese numai vegetație 
sălbatică și unde domnise, de 
veacuri, analfabetismul. Acolo 
unde, nu b dată în acești 12 ani, 
elevii din bănci mai purtau 
pansamentele rănilor glorioase 
dobîndite în lupta cu invada
torii. Acolo unde fiecare clasă 
este, și astăzi, o formație de a- 
parare patriotică.

Ieșim în ograda largă să aș
teptăm recreația de la ora 10. 
Mai sînt cîteva minute. Dar în 
timp ce eu mă uit la ceas, gaz
dele își ațintesc privirile spre 
unul dintre straturile de flori, 
desenate geometric în fața can
celariei. Sînt niște flori mărunte 
și cenușii, cu petalele închise, 
ca un fel de iarbă atinsă 
foc... Dar la ora zece fără 
minut — fix la zece fără 
minut — se petrece minunea : cu 
o vitalitate 
mărunte se 
transformînd 
tr-un covor 
irizări roșii, 
Este celebra
Hoa Muoi Gio — „Floarea de Ia 
ora zece" — și în timp ce tova
rășul Trong se bucură ca un co
pil de uimirea mea, se face 
auzit glasul clopoțelului, sunet 
familiar școlilor de pe 
ridianele. O dată 
întocmai ca pe toate 
nele, curtea școlii se 
larma elevilor, băieți și fete plini 
de sănătate, viguroși, isteți, ve
seli. Mă înconjoară gălăgioși, 
luîndu-mî o șută de interviuri 
simultane despre școlile din țara 
mea^ cerîndu-mi autografe, în- 
treeîndu-șe să-mi lase, in carnet, 
cîte un desen-amintire.

Ii privesc cu emoție, cu dra
goste, cu admirație — și mi se 
pare firesc să-i asemăn pe a- 
cești tineri vietnamezi crescuți 
în timpul și în solul fertil 
al socialismului, cu fermecata 
„Floare de la ora zece", minu
nea vegetală care-și împlinește 
menirea inefabilă, înflorind zil
nic ca să le arate oamenilor mă- 
^ura timpului.

. Aici Nguyen 
; o pauză d*e 
„Ne pregătim

de 
un 
un

uimitoare, florile 
deschid generos, 

stratul cenușiu în- 
arzînd în delicate 
galbene, indigo... 

floare a Asiei,

toate me- 
cu el, 

meridia- 
umple de
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