
80 000 de liceeni au spus ieri

Rămas bun, 
ȘCOALĂ!

Tn toate orașele țării, reșe
dințe de liceu, ziua de ieri a 
avut o notă deosebită, plină 

prospețime.
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Cooperativa agricolă din 
SALONTA, cunoscută prin reali 
zări remarcabile în dezvoltarea 
producției vegetale și animale, 

obține anual peste 7 milioane lei 
venituri din activități neagricole
Activități complimentare pro

ducției agricole au existat din- 
totdeauna pe lingă orice gospo4 
darie țărănească. In bilanțul 
cooperativelor agricole, regăsin- ■ 
du-le succint • formulat sub de
numirea de activități anexe, ele 
au evoluat oarecum sinuos. De 
aceea, recenta lege privind or
ganizarea și dezvoltarea activi
tăților industriale de prelucrare 
a produselor agricole, construc
ții și prestări de servicii în-uni
tățile aparținind consiliilor 
populare, cooperației agricole, *.  
meșteșugărești și de consum vi
ne <să ofere dincolo de temeiul 
legal de funcționare înseși linii
le directoare ale acestor activi
tăți, izvorite dintr-o temeinică 
cunoaștere și analiză ’ a realită
ților economice și sociale alo 
satului de azi. în extinderea lor 
neexistînd practic rețete unice, 
rămine ca fiecare unitate să gă
sească soluțiile cele mai potri
vite, adaptabile condițiilor lo
cale.

Experiențe bune în valorifica
rea superioară a resurselor lo
cale de materii prime și a for
ței de muncă se găsesc în mul
te localități la noi în țară. Fără 
a ii un caz rar, exemplul coope
rativei agricole Salonla, din ju
dețul Bihor, este .totuși revela
tor. Ca in orice început, în pri
mii ani de la înființarea coope
rativei, și aici secțiile anexe au 
fost foarte slab reprezentate 
printr-un mic atelier de timplă- 
rie, veniturile pe care acestea 
le-au adus fiind de ordinul câ
torva mii. O renumită tradiție 
în partea locului — producerea 
măturilor — rieluată in seamă, 
la început, de conducerea coo
perativei, este, în cîțiva ani, pe 
punctul de a se pierde. Timp de 
cinci ani. cultura plantelor și în
tr-o oarecare măsură zootehnia 
rămîn singurele ramuri de pro
ducție în unitate. Forța de mun
că insuficient folosită. în cinci , 
ani a adus valoarea averii ob
ștești abia la 1.7 milioane lei' (în 
1970 este de 30 milioane lei) ; 
numărul de zile .muncă realizat 
de fiecare cooperator doar ra
reori a depășit suta intr-un an 
de zile. Pînă în 1956 cînd. pen
tru prima dată de la înființare, 
cooperativa readuce în terenu
rile satului! cultura sorgului (la 
început pe cîteva hectare, apoi 
pe zece, pe douăzeci, pentru ca 
în 1970 să ajungă la o sută de 
hectare) de pe urma căreia în
treaga activitate ia o altă tur
nură. Secția pentru producerea 
măturilor. reunind la început 
cîțiva oameni, capătă treptat 
extindere dind de lucru în lu
nile de iarnă unui număr din 
ce în ce mai mare de coopera
tori. O demonstrează datele sta
tistice. Dacă numărul de zile 
muncă înregistrate înainte, pe 
total cooperativă. în perioada 
noiembrie — martie, era doar in 
jur de o mie, în anul agricol 
1969—1370, ajung la 2100 numai 
în luna noiembrie, la 3675 în 
decembrie. 3332 în ianuarie și 
2325 in februarie. Și acest lucru, 
printr-o rotire a aproape tutu
ror membilor cooperatori caro 
nu muncesc în alte activități 
permanente. Din cele cîteva zeci 
de hectare cu sorg deci, și din 
folosirea numai pe timpul iernii 
a forței de muncă (din martie 
pînă în octombrie la această 
secție nu se înregistrează nici

și-au80 000 de băieți și fete 
trăit ultima zi de școală, în
tre zidurile ei. dar și pe 
străzi, printre colegi și profe-

o zi muncă) in veniturile coo
perativei intra anual sume con
siderabile, în 1970 ele cifrîndu- 
se la 2,5 milioane lei.

Evident, treburile nu au mers 
de la sine. A trebuit să se de
pășească mai intîi neîncrederea 
care-și făcuse loc, cum că pen
tru acest produs nu s-ar găsi 
beneficiari. Puțin spirit comer
cial insă din partea conducerii, 
cooperativei și beneficiarii s-au 
găsit imediat. Din' cartea de te
lefoane s-au luat adresele unor 
presupuși mari consumatori de

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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cititorul
PROPUNE
ANCHETA

Oazele de căldură și lumină în care se dezvoltă legumele timpurii

PAG 4 De meserie constructor...
INVITAȚIE LA DRUM
• Cum așteaptă ca
banele din Bucegi se
zonul estival ?
® Sugestii pentru
- Excursii de vară
• Turist-Club
• Trasee sentimen
tale
- 3 zile pe Valea Bu
zăului
• Vă recomandăm :
- Excursii în Delta 
Dunării prin B.T.T. 

sori și părinți, daa- și în vă
zul tuturor, colorînd peisajul 
citadin cu însemne știute nu
mai de ei. cu o voie. bună 
molipsitoare, invitînd parcă 
pe toată lumea la sărbătoarea 
lor.

Au absolvit liceul de cultu
ră generală sau de specialita
te. Și aii inventat cele mai 
ingenioase modalități de oma
giere a evenimentului, incit 
promoția lor să rămînă bine 
întipărită în memoria școlii 
și a orașului.

I-am aflat în momentul pre
dării cheli ‘ simbolice a școlii 
în mîinile celor dintr-a întîia; 
am descifrat ..papirusul" cu 
legăminte solemne ce nu vor 
fi trădate; i-am recunoscut 
după ecusoane, după panglici
le purtînd semnăturile tuturor 
profesorilor îndrăgiți ; am 
asistat la clipa cînd clopotul 
a. sunat pentru ei. vestind 
sfîrșitul ultimei ore de curs.

Rămas bun, școală ! 
rostit de 80 000 de 
răspuns absolvenții 
urarea generoasă : 
viață !

PAGINA A TREIA
LUI NOSTRU VA PREZINTĂ 
PE CÎȚIVA DIN REPREZEN
TANȚII ABSOLVENȚILOR 
DE LICEU. PRIN INTERME
DIUL CĂRORA SE DEFI

NEȘTE

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii ■ Socia
liste România. Ion Gheorghe 
Maurerj j'a primit, la ‘ 25 mai, 
pe ministrul '• comerțului exte
rior al Finlandei, Olavi J. • 
Mattila, care face o vizită în 
țara noastră.1

La primire a participat Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior-

Au fost, de față Kaarlo Veik-
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Mai mulți tineri dintr-o comu
nă a județului Botoșani se hotă
răsc într-o bună zi să învețe o 
meserie și optează pentru cea de 
constructor. Frumoasă profesie, 
în zilele noastre numele ei este 
pronunțat cu multă cinste. Ajung 
deci, ascultînd de îndemnul u- 
nui anunț, sau al unui delegat, 
la Constanța și se angajează oa 
muncitori necalificați pe un șan
tier. Sînt bucuroși la gîndul că 
va veni o zi cînd în buzunarul 
de la piept al șalopetei vor pune 
o diplomă nouă nouță de dul-

Ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.
în ziua de 25 mai 1971 a avut loc șe

dința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor or-*  
ganizații și instituții centrale.

în cadrul ședinței a fost examinat pro
iectul legii cu privire la organizarea și 
conducerea unităților economice de stat. 
Comitetul Executiv a hotărît ca proiectul 
de lege să fie supus dezbaterii publice și

prezentat apoi-spre adoptare Marii Adu
nări Naționale^

De asemenea, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a aprobat măsuri privind 
organizarea activității de elaborare a prog
nozelor pe termen lung de dezvoltare eco
nomică și socială a țării noastre și compo
nența nominală a Comisiei centrale de par
tid și de stat constituită în acest scop.

Au mai fost adoptate hotărîri cu privire 
la planificarea, finanțarea și creditarea 
mijloacelor circulante, a investițiilor,) ie-

partizarea și vărsarea beneficiilor, în între
prinderile pentru mecanizarea agriculturii; 
indicatorii tehnico-economici ai Centralei 
electrice de termoficare București-Vest; 
reglementarea activității geodezice, topo- 
fotogrametrice și cartografice, procurarea, 
deținerea și folosirea datelor și documen
telor rezultate din această activitate, pre
cum și hotărîri privind rezolvarea unor pro
bleme curente.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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LA TIMIȘOARA, UNDE LICEELE Șl COMITETUL MUNICIPAL U.T.C. „NU POT

CREA BAZA MATERIALĂ A CERCURILOR TEHNICO-APLICATIVE"

IN ClTEVA ORE
LI S-A OFERIT

PESTE UN MILION

i 
I
I
I

Consiliului de Miniștri
ko Makela, ambasadorul 
landei lâ ^București, și Kauko
Uusitalo, ‘ directorul general 
al Grupului „Metex“.

în cursul convorbirii, care a 
aVut .loc cu acest prilej, au 
fost discutate probleme referi
toare ’ la evoluția relațiilor de 
colaborare economică ” ‘ 
cele două țări. ,

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială- 

dintre

fără calificare
gher, zidar săli betonist. Iată 
însă că lunile trec, trec chiar și 
ani și, din păcate, momentul a- 
cela atît de mult dorit al ates
tării în meserie, întîrzie. în 
schimb apar în viața lor alte 
momente și uneori nu tocmai 
plăcute. După 3—4 luni de la 
sosire trec de la pregătirea be
tonului la transportul de mate
riale, apoi la sfîr.ritul unui an 
ajung într-o echipă de dulgheri 
de pe un alt șantier, după care 
se reîntorc la betoane dar tot în 
alt loc de muncă și, în sfîrșit, 
i-am găsit lucrînd ca dulgheri

Peste J9 luni, adică la 1 ia
nuarie 1973. ci nd cele 6 milioa
ne lei vor fi fost consumați 
conform prevederilor devizului, 
orașului de pe Bega i se va a- 
dăuga un nou și impunător e- 
dificiu : casa tineretului. Am 
privit minute in șir proiectul 
construcției cu 4 ni,vele nu pen
tru a prezenta cititorilor o a- 
vanpremieră a activităților ce.se 
vor desfășura aici, ci pentru a 
ne contura un răspuns la în-», 
trebarea : ce spațiu s-a destinat 
pentru activitățile tehnico-apli- 
câtive ? Sinceri să fim, nu ne-a 
fost chiar așa de ușor să găsim 
la etajul doi cele cinci incă
peri in care iși vor desfășura 
activitatea cercurile tehnice ale 
căror dimensiuni sint destul de 
modeste în comparație cu sălile 
consacrate unor activități spor
tive si culturale. Să presupunem 
totuși că spațiul ar fi suficient 
amplasării corespunzătoare (și 
aici trebuiesc respectate nor
mele de tehnica securității 
muncii) a utilajelor pentru 
cercurile de strungărie și lăcă- 
tușerie. Ceea ce nu reușim să 
înțelegem însă este alegerea e- 
tajului II tocmai pentru aseme
nea activități ! Funcționarea 
strungurilor determină apariția 
unor vibrații. Cum credem că 

*

pe șantierul Năvodari al între
prinderii nr. 12. Numele lor : A- 
lexandru Selama, Dumitru Das- 
călu, Constantin Ababei, Ion Ro
hozeanu și Nicolae Mătrescu. 
Mulți tineri, într-o asemenea si
tuație, sătui de o asemenea o- 
disee, părăsesc pînă la urmă 
șantierul și optează din nou pen
tru o altă meserie în care au 
mai multe șanse de calificare și 
stabilitate.

— Și totuși noi n-am plecat 
de pe șantier — declară Con
stantin Ababei. țJltima oară am 
avut noroc cu șeful de echipă

optimă care — 
fost și cea mai

să fim optimiști

acest lucru s-a avut în vedere 
de către proiectant, rezultă că 
s-a luat in considerare la calcu
lul zidurilor și a planșeului. un 
coeficient de siguranță ridicat. 
Altfel spus, acesta înseamnă un 
consum suplimentar de mate
riale de construcție. în varianta 
,câ la întocmirea proiectului nu 
s-a cunoscut exact,,destinația a- 
cestor incăperi și .deci nu s-a’ 
ținut seama de solicitările la 
care va fi supusă construcția, 
rezultă că funcționarea utilaje
lor adică activitatea propriu- 
zișă a cercurilor, va fi posibilă 
numai printr-o redistribuire a 
spațiului, urmată și de modi fi- , 
cari constructive. în oricare din 
situații ne’-am afla, nu este greu 
să ne dăm seama că nu s-a re
curs la soluția 
firesc — ar fi 
economică.

Dar. din nou 
și să presupunem că totul va fi 
rezolvat și cei pasionați pen
tru prelucrarea metalului iși 
vor petrece o bună parte din 
timpul liber în tovărășia strun
gurilor și mașinilor de găurit, 
menghinelor și pilelor, în acest 
univers al mecanicii și tehnolo
giei. Ce vor face însă adepții 
electronicii și chimiei, auto
mobilismului și radiotehnicii ? 
Se pare că la ei nu s-a gîndit 
nimeni. Sau, poate că pentru a- 
ceștia era destinat etajul trei 
unde de fapt vor fi., camere de 
dormit ! Da, nu este nici o gre
șeală : la Casa tineretului din 
Timișoara, un întreg etaj este 
destinat dormitoarelor ’. Sint 
locurile de odihnă ale turiștilor 
sosiți în localitate prin B.T.T. 
Indiscutabil că ideea își are va
loarea ei. Dar, nu se putea găsi 
un alt loc ? Credem că ar fi mai 
bine dacă s-ar renunța la un a- 
semenea’ amplasament, iar spa
țiul ar fi destinat unor acțiuni 
mai utile și mai necesare. Avem 
în vedere în primul rind tocmai 
cercurile tehnice. Se simte ne
voia unei diversificări a pro
filului acestora, paralel cu crea
rea unui spațiu care să permită 
participarea a cit mai mulți ti
neri : elevi, muncitori, studenții 
la asemena activități.

Gh. Marinescu, care ne-a luat 
la el.

Să vedem însă ce fel de no
roc. Ababei, împreună cu Selma 
și Rohozeanu lucraseră la Eforie, 
la construcții turistice. La înce
perea unor lucrări pretențioase, 
șantierul a preferat în locul loi 
constructori calificați sau cu mai 
multă experiență profesională. 
Or, cum ei nu aveau nici un fel 
de atestat profesional, urmau să

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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Să nu fim înțeleși greșit. Ple
dăm pentru activitățile tehnice 
fără a diminua cu nimic impor
tanța celor sportive sau de tu
rism. Să ținem însă seama de 
un fapt de necontestat : spațiul 
acordat sportului este exagerat 
de mare în condițiile cînd în 
Timișoara există numeroase 
baze sportive moderni. Or, cu 
cercurile' țehnțce . lucrurile stau 
altfel : la nici unul. din cele 9 
licee teoretice ale municipiului 
nu-si desfășoară activitatea 
vreun cerc tehnic I Stare de lu
cruri pe care tovarășa Helga 
Heintz, președinta consiliului

IOAN VOICU TRAIAN GINJU

(Continuare în pag. a 11-a)

ENTUZIASM ;
de GEORGE MACOVESCU

„îți. las în păstrare <
cărțile dragi, . 4
scrisorile bunei mele mame .... <
și un portret mai palid din febra plecării mele <
de Don Quijote teribil cu pușca de vînătoare. ’
Nu vei auzi de mine, ◄
de isprăvile mele minunate ’
decît cînd vei citi telegramele mele de la Estramadura. 
Poporul, lîngă mine, r mai drag, 4
cade și aleargă-n J

Așa scria Miron Radu Paraschivescu, în anul de demult < 
1936 al tinereței noastre, despre cei ce plecau în Spania sa < 
lupte împotriva fascismului. Porneau din toate părțile țării, 
străbăteau clandestin frontierele Europei, escaladau Pirineii 4 
și se aruncau în „lupta cea mare", uneori cu „pușca de 1 
vînătoare“, dar totdeauna cu convingerea că fascismul nu 
va titece. Erau Don Quijoți cei ce apărau pămîntul lui Don < 
Quijote ? Alergau după iluzii deșarte acei entuziaști, acei < 
îndrăgostiți ai libertății, acei tineri care nu făceau altceva 
decît să așeze în cumpăna vremurilor tot ce aveau ei mai < 
de preț, tinerețea lor? Cine nu a înțeles atunci semnificația < 
morală a gestul-ui acelor oameni tineri nu a putut înțelege 
nici esența politică a actului lor și nici ce. s-a întîmplat mai < 
tîrzi.u în îume. Nu iluziile deșarte i-au mînat pe acei tineri ' 
din România spre^ronturile din Estramadura, de la Madrid < 
sau de la Guadalajara, ci convingerea că bătîndu-se 4 
pentru libertatea poporului spaniol, se bat împotriva fas- 1 
cismului și deci și pentru libertatea poporului român. <

Pe unii i-am cunoscut atunci. Despărțirile erau grele. în < 
tinerețe, prieteniile sînt calde și curate. Plecarea unui to- « 
varăș putea însemna plecarea fără întoarcere, fără revede- 
re. Entuziasmul tinereței acoperea, însă, toate umbrele. <

Pe alții i-am cunoscut din veștile care veneau din Spania < 
și i-am văzut mai tîrziu, după anii războiului, l-am ascultat 
povestind fără ostentație fapte de arme. Unora le-am citit < 
scrisul, rar și cred prea succint pentru acea glorioasă pa- 1 
gină adăugată, acolo, departe, în Spania, la istoria fră- J 
mîntată a poporului nostru. A . . 4

în 1937, Nicolae Titulescu spunea că ostașii români din 1 
Spania, „acționînd în spiritul echității și dreptății reînvie. ] 
departe de patrie, virtuțile strămoșești". Le-au reînviat și 4 
•le-au îmbogățit într-un moment cînd fasciștii din România < 
încercau să murdărească demnitatea acestui neam al nos- < 
tru. De aceea spunem că trebuie bine înțeleasă semnificația < 
morală și politică a gestului celor ce au luptat în Spania. <

Am citit cartea : „Voluntari români în Spania". Cei ce 4 
S-au întors, scăpați din încleștările frontului, dintre sîrmele 1 
ghimpate ale lagărelor, trecuți prin tot războiul mondial J 
cu arma în mînă au scris, la mai bine de treizeci de ani 4 
despre ce și-au mai adus aminte. Au scris Petre Bori-lă, « 
Stan Minea, Mihai Florescu, Dumitru Maxim, Valter Roman, 
Mihai Burcă, Ion Mutulescu, Alexandru Constantinescu, 4 
Aurel Groparu, Coloman Ambruș, Pavel Cristescu, Constan- < 
tin Cîmpeanu, Haralambie Anghel, Aurel Stancu, Gheorghe J 
Stoica. Geza Vida, Miron Lazăr, Mihai Patriciu. Gheorghe 4 
Faur, Petre Mihăileanu, David lancu, Nicolae Meheș, Petre < 
Iosif, losif Nedelcu. Ștefan Mera, Gheorghe Adorian. Marin J 
Selea, Gheorghe Chioreanu, Andrei Roman, Nicolae Mora- 4 
ru, Traian Antonescu și Vasile Călugăru. Le-am însemnat < 
aici numele nu pentru a întocmi o listă a autorilor, ci pen- 
tru a marca încă o data că faptele sînt ale unor oameni 4 
pentru care a fi comunist a însemnat în acei ani ai tinereței < 
de demult și în anii de mai tîrziu dăruire de sine pentru 
clasă, pentru partid, pentru popor. 4

Cartea care a apărut este un document politic. <
Aș adăuga că, mai presus de toate, este un document J 

uman, al unui umanism deosebit. Și tocmai în aceasta se < 
află frumusețea și valoarea ei. 1

Privită dintr-un ungHi^de» ve4 
dere exterior, activitatea t organi-*  
zației U.T.C. de la întreprinde
rea „Mobila**  din orașul Sfîntu 
Gheorghe este normală. Se gă
sesc cuprinse în programul de 
lucru acțiuni pe care îndeobște 
le întîlnim în astfel de docu
mente. Și totuși, ascultînd păre
rile tinerilor, era imposibil să 
n,u sesizăm sentimentul lor de 
insatisfacție față de conținutul 
activității. Termenul de referință 
al acestui sentiment îl formează 
numărul mare de sugestii și pro
puneri pe care le-au dorit valo
rificate în practica colectivului 
și rămase încă în cea mai mare 
parte doar proiecte. Și nu este 
vorba, cum ar putea să pară la 
prima vedere, de opacitatea ce
lor în drept să le fructifice — 
membrii comitetului U.T.C. 
Dimpotrivă, aceștia din urmă 
s-au angajat cu responsabilitate 
în noul efort solicitat de tineri. 
Dar -realitatea este elocventă: 

here
derea in
inițiativa

5

unele sugestii (dezbateri pe di
ferite teme, audiții muzicale, 
concursuri profesionale), au fost 
slab puse în valoare, pierzîn- 
du-și astfel din eficiență; altele 
(întîlniri cu specialiști și perso
nalități, șezători literare, propa
ganda noutăților tehnice), cele 
mai multe, tocmai pentru că e- 
rau prea multe, n-au obținut fi
nalizarea practică. Insatisfacția 
de care aminteam anterior este 
numai unul din elementele prin 
oare se manifestă, cel de supra
față. Dacă pătrundem mai adine, 
vom vedea un altul : neîn
crederea. Constatînd că transpu
nerea în practică a propunerilor 
lor nu se realizează sau se rea
lizează defectuos, tinerii au reac
ționat prin neîncredere în capa
citățile comitetului U.T.C. Pe 
de altă parte, sesizînd fenome
nul și propriile nereușite, mem
brii acestuia au ajuns să nu mai 
creadă ei înșiși în forțele lor. 
Din acest neașteptat dialog al 
neîncrederii a rezultat o activi
tate banală, departe de așteptă
rile îndreptățite ale uteciștilor. 
Toată’ lumea este însă conștien
tă că situația contravine posibi
lităților colectivului ; că se cere 
remediată. în acest sens, este, 
desigur, nevoie de mobilizarea 
activă a tuturor tinerilor la în
făptuirea acțiunilor pe care ei 
înșiși le pretind. înainte însă 
trebuie reevaluate raporturile 
comitetului U.T.C. cu restul or
ganizației . Trebuie ca tinerii 
să-și recapete încrederea în re
prezentanții lor și reciproc. Fără 
această încredere, care impune 
să fie depășite cu curșj eșecu-

(Continuare în pag. a V-a)
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FESTIVAL
A DOUA EDIȚIE A CON
CURSULUI ȘI FESTIVA
LULUI CÎNTECULUI 
POPULAR ROMANESC 
„MĂRIA TĂNASE"

Conceput ca un act cultural de 
largă respirație, Conâursul* * și 
Festivalul cîntecului popular ro
mânesc dorește să reunească <) 
gamă de manifestări în domenii 
variate, avînd un singur subiect: 
valorificarea, dintr-un unghi de 
vedere modern, a creației spiri
tuale și materiale populare;

Despre tînărul dirijor francez 
Michel Plasson am știut puține 
lucruri înainte de a apare pe 
podiumul de concert al Studiou
lui Radioteleviziunii; presa ne-a 
informat despre un premiu I la 
Concursul tinerilor șefi de or
chestră de la Besanpon și atîta 
tot...

De la primele repetiții dirijorul 
francez, titular în prezent al Or
chestrei din Toulouse (și unde a 
avut adeseori bucuria, după cum 
ne-a declarat, de a colabora cu 
tinerii cîntăreți români de atîtea 
ori laureați ai concursului ce are 
loc anual în acest oraș), — s-a 
impus printr-un cumul de cali
tăți ce atestă valoarea unui șej 
de orchestră: muzicalitate, ex-

„Țăndărică" (Calea ” Victo-

(Str. Academiei): TIGRIȘO- 
PETRE —■ ora 17; Teatrul 

I. Nottara» (Bd. Magheru) : 
CHARLIE — ora 19.30; 
„C. Tănase" (Calea Vic- 
LA GRADINA CARĂ- 

. ’. (Sala Savoy) : 
ora 19,30; Teatrul 
: PINOCCHIO — 

„Globus" : ARE-

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — enciclopedie 
pentru copii • 18,25 Mult e dulce 
și frumoasă ® 18,40 Confruntări. 
A gîndi cu capul propriu. Anche
tă privind raporturile dintre în
treprinderi și centralele indus
triale • 19,10 Tragerea Prono- 
expres • 19,20 1001 de seri — e- 
misiune pentru cei mici @ 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport e 
20,10 Reflector • 20,25 Film ar
tistic : „La fiaca" — comedie sa
tirică — producție a studiourilor 
argentiniene. In rolurile princi
pale : Normân Briski, Norma 
Leandro • 21,50 Antologie li
rică. Emisiunea cuprinde ver
suri de W. Shakespeare, H. 
Heine, Ed. A. Poe, M. Emi- 
nescu. Muzică de Beethoven, 
Brahms, Schumann 22,05 Film 
TV. : Yehudi Menuhin la Bucu
rești « 22,40 Telejurnalul de 
noapte • 22,50 închiderea emi
siunii.

Cu acest gînd — al cunoașterii 
și schimbului de experiență — au 
venit la Craiova un număr apre
ciabil de specialiști în cultură 
populară din numeroase județe, 
metodiștl ai caselor creației 
populare sau comitetelor pentru 
cultură și artă, folcloriști etc. A- 
bordînd tocmai această latură, 
Iosif Herțea, cercetător la Insti
tutul de etnografie și folclor din 
București ne spunea : „Ca orice 
folclorist, aștept de la ampla ma
nifestare culturală valorificarea 
cu mai multă îndrăzneală a game
lor de expresie, atît de variate 
ale creației noastre populare. Mă 
refer la cele mai puțin explora
te. cum ar fi cîntarfea neacom
paniată ori acompaniamentul re- 
strîns la formații de taraf să
tesc, admirabil omogenizate. 
Aștept, cu alte cuvinte, înviora
rea spiritului novator și în acest 
domeniu atît de larg accesibil și 
îndrăgit".

In ce măsură acest deziderat 
va fi atins rămîne să constatăm 
în zilele ce urmează. Un prim 
pas s-a făcut deja ieri, cu pri
lejul sesiunii de comunicări știin
țifice organizate sub egida Comi
tetului județean pentru cultură 
și artă și a Centrului de Științe 
Sociale — Craiova, din cadrul A- 
cademiei de Științe Sociale și Po
litice. Avînd asigurată participa
rea unor folcloriști de renume, 
ca prof. dr. docent I. C. Chiți- 
mia, Gh. N. Dumitrescu-Bistrița, 
dr. Adrian Fochi, dr. Al. I. Am- 
zelescu, prof. dr. Gh. Vrabie, 
prof. dr. D. Șandru, cărora li se 
adaugă folcloriștii mai tineri : 
Iosif Herțea, Stanca Fotino, Ionel 
Oprișan și alții, sesiunea s-a 
bucurat de un deosebit succes. 
Succesul a fost asigurat — și a- 
ceasta constituie un pas înainte 
față de ediția trecută — de co
municările supuse dezbaterii, dar 
mai ales, de actualitatea lor, de 
circumscrierea tematicii lor în 
ambianța generală a preocupări
lor curente și de perspectiva pe 
care Concursul și Festivalul de 
aici și le-a propus. In acest sens, 
titlul unora dintre comunicări ni 
se pare semnificativ : „Concept 
de folclor nou", „Din sarcinile 
folcloristicii actuale", „Romanța 
și circuitul folcloric", „Valorifi
carea - artistică a cîntecului popu- 
lar“ etc.

Bogăția de manifestări a celei 
de a doua ediții a Festivalului se 
anunța deci convingător încă din 
prima zi. Astă seară, în sală Tea
trului Național, se va deschide 
și primul concert-concurs.

AL. DOBRE w

JAZZ : „PLOIEȘTI'71"
Sub egida Comitetului de 

Cultură și Artă . al „jqdețului 
Prahova și în organizarea Clubu
lui de jazz al Palatului Culturii 
din Ploiești, între 28 și. 30 mai 
a.c. se va desfășura a IlI-a edi
ție a Festivalului de Jazz „Plo
iești ’71“. Acum, în al treilea 
an de existență, festivalul. va • 
reuni formația unor cluburi din 
Sibiu, Roman,--Vaslui? ’ Craieya- 
și Brașov, «orchestre ce. apar’Jpen^ 
tru prima dată îhtr-o competb» 
tie de asemenea Jiivel. .Remar
căm doar că numărul cluburilor 
s-a dublat aproape, în ultimul 
an și că multe-din aceste clu
buri pot reprezenta exemple de 
organizare, cu autoconducere, 
autofinanțare, carnete de mem- 
tru etc.

(Urmare din pag. 1) 

elevilpr din cadrul Comitetului 
municipal al U.T.C. o explica 
astfel :

Din nimic nu se poate face 
ceva. întîmpinăm greutăți la 
capitolul bază materială. Ne 
lipsesc lucruri. indispensabile 
activităților practice. Elevii mu
nicipiului au obținut rezultate 
meritorii la chimie și fizică dar 
legate de probleme teoretice.

Afirmațiile de mai sus ne-au 
surprins și au generat totodată 
o întrebare : să nu existe oare 
nici o posibilitate de a crea 
pentru cei 3500 de liceeni din 
Timișoara condițiile formării 
unor deprinderi practice, a unor 
activități menite să devină 
punte, intre programa de învă- 
țămint și cerințele vieții ? Răs
punsul aveam să-1 găsim 15 mi
nute mai tîrziu în dialogul cu 
tovarășul Marin Tănase — direc
torul general al întreprinderii 
„Electromotor".

— Dacă liceele v-ar solicita să 
le transferați o parte din mate
rialele, sculele și aparatele ca
sate. ce răspuns ar primi ?

— Le-am oferi' tot ce casăm 
în decurs de un an, adică circa 
3 000 burghie de diverse diame- 
tre. pile, pietre abrazive și ta- 
rozi — cite 5 000 din fiecare, 
peste 1 000 filiere, zeci de șu- 
blerc, micrometre și calibre de 
interior sau exterior. Mai pu
tem oferi rotoare de motoare 
electrice, mii de tole, insemnate 
cantități de deșeuri de sîrniă, 
izolații etc, etc.

Așadar, cu ceea ce se casea
ză într-un singur an, la o sin
gură întreprindere; se poate 
ajunge ca fiecare elev din li
ceele municipiului w să w posede 
scule, aparate de măsură și con
trol. materialele necesare acti
vităților tebnico-aplicative. Dar 
să redăm în continuare spusele 
interlocutorului nostru : „Cu li
ceul industrial de construcții de 
mașini, avem relații strînse. 
Primesc de-la noi tot ce au ne
voie si tot ce le putem oferi. La 
rîndul lor, ne sprijină prin ac
țiuni de muneă patriotică. As 
insista asupra acestui din urmă 
aspect fiindcă munca patriotică 
a elevilor în întreprinderea 
noastră este însoțită și de una 
sau două ore de explicații și 
demonstrații practice făcute de 
maiștri și cadre cu experiență. 
Sînt — credem noi — prilejuri 
de însușire mai temeinică a 
cunoștințelor".

Să nu se știe oare la Comite
tul municipal U.T.C. de această 
valoroasă cblaborare ? Și dacă 
da, de ce nu se întreprinde ni
mic pentru generalizarea ei ? 
Revenind la ..lipsa bazei mate
riale" ne exprimăm nedumerirea 
în fața realității. Cind c ti
neretului va fi gata, va ibui 
oare să așteptăm fonduri și 
pentru dotarea materială ? Nu

La Ploiești vom urmări și for
mații mai mult sau mai puțin 
consacrate dar care au ante
cedente în festivaluri : quinte- 
tul clubului „București" (Johnny 
Răducanu, Dan Mîndrilă, Ște
fan Berindei, Marius Popp, Eu-» 
gen Gondi), formația de dixie
land a Modern Grupului, Trio 
Gabriel Mărgărint (Cluj), ieșe
nii . lui. Ti^el Popovici etc. Sau, 
pentru iubitorii jazzului simfo
nic, ’ muzica lui Gerșhwin -în 
execuția Orchestrei Filarmoni
cii' din' Plutești.

Regretăm însă că decalarea 
termenului de desfășurare a 
festivalului (și aici vina apar
ține , organizatorilor care nu 
au ținut seiama de unele date 
obiective) .atrage absențe pen
tru Guido Manusardi, Terțetul 
de jazz al lui Bebe Prisada sau 
quintetul lui Paul Weiner, re
centa revelație a festivalului 
internațional de la Prerov, a- 
flați în turnee peste hotare sau 
în sesiuni de examene. Cu toa
te acestea, sperăm ca publicul 
ploieștean și cei 150 de invitați, 
reprezentanți ai cluburilor de 
.jazz din țară, să poată constata 
pe parcursul celor trei concer
te ce se vor desfășura în sala 
Filarmonicii ploieștene, că jaz-: 
zul românesc nu a bătut pasul 
pe loc în ultimul timp.

A. G.

ĂTENTIE LA „JUCĂRII
LE" ADUCĂTOARE DE 
MOARTE!

In luna mai au fost acciden
tați mortal cinci copii și răniți 
grav alți trei. Cauza este una și 
aceeași : explozia unor proiectile 
de artilerie, grenade etc. Căzute 
pe un cîmp mai puțin circulat 
sau în vreo pădure, părăsite în- 
tr-un șopron sau într-un pod, a- 
ceste întîmplătoare dar pericu
loase rămășițe ale ultimului 
război mondiali au fost găsite de 
către copii și luate de aceștia 
drept jucării posibile. Anton Gol- 
gati, în vîrstă de 14 ani, din 
Gherla, județul Cluj, a găsit în 
pădurea din vecinătatea localită
ții un proiectil de tun pe care 
l-a lovit cu o piatră. In urma 
exploziei băiatul a fost omorît.

Un alt minor, Săndică Durlan, 
din comuna Căiuți, județul Ba
cău a descoperit într-un șopron 
din curtea locuinței un focos de 
proiectil pe care s-a gîndit să-I 
„trateze" cu o lovitură. * Explo
zia i-a provocat moartea.

Tot tragic s-a sfîrșit și excursia 
unor elevi din Cluj. Pe o pășune 
din raza comunei Săndulești, 
unul dintre ei, Iuliu Mocanu, a 
găsit un proiectil, l-a transpor
tat în cortul unde se aflau și 
ceilalți doi camarazi de drum : 
Gheorghe Hidec și Emil Horos, 
iar apoi, dornici să verifice pro
babil rezistența obiectului, l-au 
lovit cu un topor. S-a produs o 
explozie care i-a omorît pe Iuliu 
Mocanu și pe Hidec Gheorghe, 
iar Horos Emil a fost rănit grav.

Un alt elev, de 14 ani, Alexan
dru Seră, din satul Cucuceni, 
corn. Rieni, județul Bihor, se 
juca în grădina locuinței împreu
nă cu alți copii. Zărind lîngă o 
tufă un obiect metalic l-a ridicat 
și a încercat să se joace cu ine
lul de la capătul acestuia. Era 
vorba de o grenadă care a ex
plodat omorîndu-1 în timp ce cei
lalți copii au fost, din fericire, 
numai răniți.

Sînt numai cîteva exemple, su
ficiente însă ca să tragem un 
neîntîrziat semnal de alarmă. Să 
nu ~ uităm că cei care împlinesc 
astăzi 14—15 ani nu au avut de 
unde să cunoască obiectele adu
cătoare de moarte pe care pă
rinții lor le-au cunoscut îndea
juns în timpul celui de al doilea 
război mondial.

Cazurile relatate mal sus do
vedesc cu prisosință necesitatea 
unei acțiuni de avertizarea per
manentă, de atenționare a copii
lor asupra faptului că asemenea 
obiecte nu trebuiesc atinse, a-

putem crede că la ora actuală nu 
s-ar găsi puțin spațiu pentru 
depozitarea a ceea ce întreprin
derile casează. Sau crede ci
neva că întreprinderile vor ține 
în perimetrul lor ani de-a rîn
dul utilajele casate pînă ne vom 
gindi noi că ne sînt necesare ? 
Cu siguranță că așa ceva nu se 
va întîmpla. Pînă cînd se va 

.naște inițiativa, materialele vor 
lua periodic drumurile furna
lelor. Este cazul utilajelor în 
valoare de 1 307 924 lei, casate 
anul trecut la I.I.L. „Elecra- 
metal". Printre ele, două strun
guri ( dintre care unul auto
mat), mașini de frezat și rabo-

A

la cîteva 

ore r-peste 

un milion

tat, grup de; sudură etc. Adică 
exact ceea, ce vă fi nevbie la 
Casa tineretului. Dar in loc să 
rămînă in localitate și să-și do
vedească utilitatea, au consti
tuit materia primă pentru oțe- 
lării. I-am adresat contabilului 
șef al întreprinderii, Manole 
Maină, întrebarea : „Ce ne-ați 
putea oferi acum ?“. în zece 
minute am primit o listă cu 78 ■ 
de utilaje, dispozitive și aparate' 
propuse spre casare. Valoarea’ 
lor : 471 000 lei. Iată cum, în . 
orașul unde „nu există bază 
materială", am obținut în cî
teva minute o „zestre" de 
aproape o jumătate de milion.

Nu ne-am oprit aici cu in-, 
vestigațiile noastre. în cîteva 
rpihute am ajuns la „Elecțro-Ba- 
riat“ unde, de asemenea, ni s-au 
oferit alte 200 000 lei — valoa-, 
rea. utilajelor propuse spre ca1-, 
șare în trimestrul II al acestui 
an. în plus, de aici se mai .pot 
obține diferită aparate de mă-' 
spră. capete de conductori, 'de-' 
șeuri din tablă de cupru și alu
miniu, dulii etc.

Un ultim popas, l-am făcut 
la Fabrica de detergenți. Ne 
stăruiau în minte acele precizări 
după care : „Elevii municipiu
lui au obținut rezultate merito
rii la chimie și fizică, dar legate 

nunțîndu-se imediat miliția. Su
gerăm chiar conducerii școlilor, 
inspectoratelor județene de mili
ție, organizațiilor U.T.C., organi
zarea unor instructaje urmărind 
prevenirea unor asemenea acci
dente.

♦ S. A.

MERCUR
STOFE ȘI PANTOFI NOI

La Institutul ’ de cercetări tex
tile din București au fost elabo
rate o serie de noi produse care 
utilizează în mod complex baza 
de materii prime indigene. De 
pildă, stofele : tricotate din fire 
poliesterice texturate, care îmbi
nă aspectul elegant al ștofei cu 
avantajele tricotului, adică sînt 
neșifonabile, au o mai mare con- 
fortabilitate și un drapaj plăcut. 
Noile produse se referă la o gamă 
largă de confecții : costume, ja
chete, sacouri etc. Ele urmează 
să fie realizate, în diverse con
texturi și poziții coloristice, la 
întreprinderile : „Tricodava", ,,Tî- 
năra Gardă", Combinatul ce con
fecții și tricotaje „București".

O altă noutate o constituie tri
coturile din fibre poliesterice în 
amestec cu bumbac sau celofi
bră, utilizate pentru lenjerie de 
-corp, îmbrăcăminte exterioară 
de vară etc. Aceste sortimente, 
care vor apare pe piață în cursul 
anului curent, prezintă nu nu
mai avantaje economice — redu
cerea cantității de materii prime 
importate — ci și o rezistență 
mărită la purtare, la care se a- 
daugă stabilitatea dimensională 
superioară față de tricoturile din 
bumbac.

La Fabrica de stofe de mobi
lă „București" au intrat în*  fabri
cație de curînd stofele tratate 
special contra murdăririi. Aceiași 
tratament este a/plicat, deocam
dată în fază semiindustrială și 
țesăturilor de in și semi-in 
destinate articolelor decorative, 
draperiilor, huselor etc. Ridicînd 
valoarea de întrebuințare a pro
duselor respective, noua tehnolo
gie le sporește totodată competi
tivitatea atît la export cît și pe 
piața internă.

Tot în acest sezon își va face 
debutul încălțămintea de vară 
cu fețe textile care conțin în țe
sătură fire de lame. Institutul de 
cercetări pielărie, cauciuc și 
mase plastice a propus comerțu
lui o largă varietate de modele 
atrăgătoare, cu garnituri și com
binații specifice acestor supor
turi textile.

M. S.
(Urmare din pag. 1)

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT
SOCIOLOGIA FRANCE
ZĂ CONTEMPORANĂ 
(ANTOLOGIE DE TEXTE)

Sociologia, știință socială înte
meiată în primul rînd în ca
drul gîndirii sociale franceze 
moderne, cunoaște, începînd din 
perioada interbelică, un nou si 
puternic avînt care continuă să 
se accentueze în anii de după 
al doilea război mondial. Soci
ologia franceza, renumită prin 
seriozitatea^ profunzimea și am
ploarea*  cercetărilor și dezbate
rilor, se menține, pe plan mon
dial, la nivelul tradițiilor create 
de prestigioșii ei inițiatori : 
Saint-Șimon, Fourier, Auguste 
Compar Eirfile<'Ducckheim, Le. 
Piay ș.a., evolpind. spre o abor
dare fot mai consecvent stiin-... 
țifică ji fenomenelor sociale.

.. . Volumul include;: tex te din ce
le mai'Teprezeiifâtive lucrări - de - 
sociologie și psihologie socială’ 
franceza*  contemporană aje lui 
G. Gurvitch, C. L6vi-Strauss, P. 
M. Chombart de Leuwe. G. 
Friedman, J. Sto'etzel. A. Tou- 
raine, A. Cuvillier, M. Duver- 
ger, R. Davel, F. Bourricaud, R.

de probleme teoretice." Tran
scriem ceea ce ne spunea 
Adalbert Bader, directorul fa
bricii : „De mai mulți ani prac
ticăm dotarea școlii profesionale 
de chimie cu utilaje și instalații 
mici ce se pot adapta programei 
de instruire a elevilor. Pompele 
scoase din uz și stațiile de în
cercare le-am reparat și le-am 
oferit lor. Vă asigur că nimeni 
nu va pleca refuzat de la noi. 
Dăm tot ce avem și se poate, 
oricărei școli care ne va solicita. 
Am putea oferi chiar și apara- 
taj de sticlărie, piese și insta
lații de laborator. Totul este ca 
oamenii să ne spună ce vor și 
imediat cum se ivește posibili
tatea, venim în întîmpinarea 
dorințelor exprimate. Putem 
efectua și o serie de operații și 
lucrări de prelucrări mecanice. 
Totodată îi vom ruga pe cei 
mai vîrstnici, pe specialiștii 
noștri, să dea elevilor îndrumă
rile necesare".

Peste tot, in drumul nostru 
de cîteva ore, am fost întîm- 
pinați cu bunăvoință și înțele
gere, cu dorința tuturor de a 
sprijini pe cei ce doresc cu ade
vărat să stimuleze pasiunile și 
aptitudinile tinerilor. Timișoara 
este la ora aceasta un vast șan
tier industrial. Pretutindeni se 
construiesc noi spații destinate 
extinderii întreprinderilor.
„Avem nevoie de cadre, de ti
neri care să cunoască lucruri 
cel puțin generale despre teh
nică, despre producție". Fraza 
a fost repetată, aproape iden
tic, de toți interlocutorii noștri. 
De aceea credem că se impun 
măsuri hotărîte din partea co
mitetelor județean și munici
pal ale U.T.C. pentru stimula
rea înființării de cercuri teh
nico-a plicative în școli, pentru 
crearea încă de pe acum a unei 
puternice baze materiale desti
nate activităților de la Casa ti
neretului.

Pac_ă noi am .reușit, .în cîteva 
ofe s:a descoperim a ti tea resur
se, indiscutabil că dind dovadă 
de ceva mai multă, preocupare 
și perseverență, de inițiativă și 
solicitudine, decit pină acum, 
organizațiile U.T.C. din școli, 
îndrumate de comitetul munici
pal vor găsi în fiecare între
prindere, oricît de mică ar fi, 
un adevărat izvor de dotare. în- 
t/’-un singur an se .poate ajunge, 
la baze materiale de milioane de 
lei. Demarajul este mai greu, 
începutul' mai timid, dar tre- 
!>uie neîntîrziat întreprinse.

, în încheiere o precizare. Sîn- 
tem convinși că .orice organiza^ 
ție U.T.C. din țară carp se va 
adresa întreprinderilor din Ti
mișoara, va primi un răspuns 
pozitiv. E pur și simplu păcat 
ca asemenea resurse să nu fie 
valorificate la maximum. Dacă 
cei de acasă nu sînt convinși 
încă de acest adevăr, le-o pot 
demonstra alții.

Pages, H. Wallon etc. Precedat 
de un studiu critic, semnat de
I. Aluaș și I. Drăgan, el abor
dează probleme de teorie și me
todologie din diferite ramuri ale 
sociologiei și psihologiei socia
le : sociologia industrială și ur
bană, agricolă și rurală, socio
logia munoii, sociologia grupu
rilor mici, antropologia socială 
și culturală, șbciolOgia învăță'- 
mîntului, sociologia 'artei, a re-; 
ligiei. opinia publică și comu
nicația, sociologia familiei, so
ciologia politică și ,a relațiilor 

' internaționale etc.
Publicul amator de informa

ție .sociologică, în plină crește
re numerică și tot mai interesat 
de rezultatele cercetărilor în a- 
cest domeniu de importanță ști
ințifică și social-p'obitică majo
ră, profesioniștii și voluntarii 
care participă, în ultima vreme, 
în număr mereu sporit, la inve
stigația sociologică precum și 
alte categorii de intelectuali, vor 
găsi în acest volum probleme și 
răspunsuri remarcabile prin ac
tualitatea și pregnanța lor.

soaoiCKM"
FRANCEZA 

kOFTEMPORANA

De meserie constructor... fără calificare
facă calea întoarsă sau să o ia 
de la început ca muncitori ne
calificați pe cine știe ce alt șan
tier. I-a întîlnit fostul lor șef de 
echipă, un om loial, oare i-a în
țeles și i-a chemat la Năvodari. 
Deci, dincolo de neîndeplinârea 
unui deziderat către care a tins 
fiecare, este evident că acești 
tineri, care ajung să cunoască 
meseria după un timp de mun
că pe șantier, sînt totuși la dis
creția 
tr-un 
mină 
Lipsa 
trage 
juns :

.Dar dincolo de această situa
ție, tinerii noștri sînt în acest 
moment angajați „permanenți“ 
ai unui șantier. Va putea oare 
întreprinderea nr. 12 de care a- 
parțin, să le ofere calificarea 
mult dorită ? Deocamdată nu ! 

"Șantierul de Ia Năvodari a avut 
cîndva un curs de calificare pro- 

. fesională oare a fost desființat 
cu prilejul unei reorganizări — 
adică trecerea șantierului la altă 
întreprindere.

— Este adevărat, declară Sta- 
ma Stelian, secretar al organiza
ției de partid de la șantierul 
Năvodari — că tovarășii din 
conducerea noii noastre între
prinderi s-au gîndit la un nou 
curs, pentru mai multe meserii 
(eu cred că peste 100 de tineri 
l-ar putea urma !), dar au re
nunțat. S-a zis cam așa : între
prinderea termină lucrările aioi 
la Năvodari prin luna iunie, iar 
cursul ar dura 8 luni, adică 
peste această dată. Ei și ! Cei în 
cauză ar fi fost bucuroși să-1 
urmeze și în asemenea condiții. 
Și dacă ne gîndim la viitor tre
buie să spunem că era în avanta
jul întreprinderii să aibă pentru 
toamnă sau începutul anului vii
tor un număr mai mare de 
muncitori calificați. Astfel de oa
meni ajung să-și iubească mese
ria, nu mai pleaoă de pe șantier.

unor oameni oare au în- 
moment dat nevoie de 
de lucru oricum ar fi ea. 
unei atestări în meserie a- 
după sine și un alt nea- 
o proastă încadrare tari-

A APĂRUTt

Exerciții și probleme
de matematică

pentru concursul
de admitere in liceej

începînd de astăzi este pre
zentă în librăriile din țară 
lucrarea profesorului Grigore 
Gheba „Exerciții și probleme 
de matematică pentru con
cursurile de admitere in li
cee" (Editura didactică și 
pedagogică) așteptată cu deo
sebit interes de elevii școli
lor de cultură generală care 
se pregătesc pentru exame
nele de admitere în liceu. 
Partea I a lucrării cuprinde : 
aritmetică și algebră cu ur
mătoarele capitole : Exerciții, 
Operații cu numere pozitive 
și negative, Expresii alge
brice, Ecuații și sisteme de 
ecuații, probleme diverse.

Partea a doua a lucrării 
cuprinde : Geometria plană, 
Trigonometrie, Probleme de 
construcții geometrice, geo
metrie în spațiu, probleme de 
geometrie care se pot rezolva 
cu ajutorul algebrei.

în partea a treia, lucrarea 
cuprinde Problemele pentru 
concursurile de admitere și 
pentru cercurile de elevi.

CRONICI • CRONICI • CRONICI
A-

'Apele, năpraznicele năvălitoa
re de anul trecut sînt aici doar 
cadrul oglinzilor puse, într-un 
moment-limită, în fața conștiin
țelor umane. Cît deSpre apele 
oglinzilor în care sînt priviți oa
menii, ele nu reflectă exclusiv 
trăsături — frumoase ori urîte — 
de ordin moral. Paul Everac de
pășește limitele eticului, frec-' 
vent în teatrul nostru actual, tre- 
cînd hoiărît, în alte zone filo
zofice. Ultima sa piesă se des
fășoară dramatic prin con
fruntarea cu natura uma
nă : reacții diferite în fața 
morții, dar mai ales a vieții, pro
vocate de mobiluri interioare di
ferite, sînfc supuse acum judecă
ții. Judecată deloc simplă, căci 
de data aceasta comportamentele 
culpabile, concepțiile eronate, nu 
mai apar ca niște fantome gata 
să dispară la aprinderea luminii. 
Cei ce neagă evidența pentru 
a-și justifica neparticiparea, lo- 
nea, egoismul sau oboseala de a 
trăi au argumente abil construi
te. Nici unul dintre ei nu afirmă 
stupidități, după cum nimeni nu 
răspunde cu lozinci. Timotei, ac
tivistul de partid are, în fața 
aserțiunilor ostile ale celor încă
tușați în propriile lor limite, altă 
atitudine decît replica senten
țioasă. Sigur și definitiv stăpîn 
pe principiile sale, fără să aprobe 
ori să accepte ceea ce ascultă, 
el' caută mai întîi să înțeleagă. 
Acest personaj de forță, în fața 
paradoxurilor pe care le ascultă

Pentru mulți dintre asemenea 
oameni destinul lor profesional 
și întreaga lor dezvoltare urmea
ză parcă linia construcțiilor 
noastre. Aș putea da exemplul 
meu : am venit aici în septem
brie 1963, aici m-am calificat, 
aici am devenit tehnician și iată 
că am rămas pînă astăzi.

— Și tinerii de la Botoșani ar 
dori să poată povesti astfel des
pre ei. Dar nu Ii s-a organizat 
nici măcar un curs de califioa- 
re la locul de muncă.

— Pînă la sfîrșitul lucrărilor 
de astăzi poate nu mai este în- 
tr-adevăr timp pentru organiza
rea unor cursuri de calificare; 
întreprinderea noastră însă poa
te și are datoria să organizeze 
asemenea cursuri și în special 
pentru acei constructori tineri 
care și-au însușit meseria practic 
și pe care noi contăm ca atare. 
Este neloial să nu-i ajutăm, să 
nu-i retribuim după cum merită.

Să-i '.ajutăm, clar .cum ?
Fată a fi de., o părere contra

rie cOIiduc&reă^iîhf deprinderii 
susțăne Țapt*  asemenea ■_
idei. Se gă^șc?4E9tule teoretizări 
ale problemei și -ibs la iveală 
multe souze care vdrbesc despre 
un interes scăzut față de aceas
tă problemă. Faptul, de pildă, 
că tovarășul inginer șef tehnolog 
Paul Munteanu. este de părere 
că anume greutăți au împiedi
cat deschiderea unor cursuri 
(respectiv cea principală : lipsa 
unor săli) nu se corelează cu 
ceea ce ne deolară în continua
re : „Cursurile care există la ora 
actuală, față de numărul de ti
neri existent pe șantierele noas
tre și față de nevoile întreprin
derii de muncă calificată, repre
zintă o picătură într-un pahar 
cu apă“.

Și dacă 
nevoile de 
analizează 
tile, de oe 
ajutor din 
de muncă,. șantiere, care au un 
specific aparte, lucrează cu pu
țini oameni, douăzeci-treizeci și

așa stau lucrurile cu 
cadre de ce nu se 

mai atent posibilită- 
nu se apelează la un 
afară ? „Sînt locuri

I
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DE PE NERETVA ! 
Festival (orele 8,45; 
19,15), Favorit (orele 

19,30), Excelsior (ore- 
16,15; 19,45), Grădina

SE ÎMPUȘCA, NU-I 
11;. 13,30; 16; 18,3Q;"2Î),' Gră- 

floare'’ și "doi GRADI-

I
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HELLO DOLLY : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,30 ; 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Feroviar (orele 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Flamu
ra (orele 9; 12; 15; 17,30; 20).

SERATA : rulează la Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (orele 9,15; 11,30;
15,45; 18,15; 20,30), Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

CRONOMETRUL : rulează la 
Victoria (orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15).

BĂTALIA 
rulează la 
12,15; 15,45;
9; 12,30; 16; 
le 9,30; 13; 
Festival (ora 20,30).

și caii sz ::u :
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
8,30; 11;. 13,30; 16; 18,3C\ 21), 
dina Capitol (ora 20).o z__ ----- 
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), București 
(orele "■ *' ’**“ —
(orele 
(orele 
(orele 
Doina 
(ora 
20.15),

EU, 
lează 
17,45;

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Byzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzeșfi (ora 20,15)*

HAIDUCII LUI ȘAPTE CAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Dacia (orele 8,45—19,15 
în continuare), Giuîești (orele 15; 
19).
. CLANUL SICILIENILOR : ru

lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18.15; 20,30), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30),
Grădina Herăstrău (ora 20), Gră- 

9; 12,30; 16,30; 20), Gloria
9; 12,30; 16; 19,30), Aurora 

9; 12,30; 16), Modern
9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
(ora 20), Stadionul Dinamo 

20), Grădina Modern (ora 
Grădina Aurora (ora 19,45). 
FRANCISC SKORINA : ru

la înfrățirea (oreLe 15,30; 
20).

nu răspunde niciodată tautologic. 
Timotei demonstrează wiabilita-^ 
tea, justețea ideilor ce-l dirigu
iesc atît prin sine însuși — inte
ligență, pondere, cumpănire — 
cîț mai ales, prin acțiune. El, ca 
și ostașii care nu-și cruță viața 
pentru alții, infirmiera, sau șofe
rul, se află în permanentă acțiu
ne. Pentru Timotei, ca și pentru 
cei ca el, realitatea există fiind-

„Ape și oglinzi
(țeățru) de PAUL EVERAC 

la Teatrul Mic
că o fac: „în ploaie, în apă, în 
furtună, icnind, opințindu-se, 
greșind", cum se spune îh piesă, 
dar (partioipînd. Asemenea oa
meni n-au timp de vorbe mul- 

dri de sterile foraje in- 
căci n-au nevoie de

te. 
terioare, 
pretexte pentru autoexilare din 
realitate. Au, în schimb, ceilalți, 
așezați, cum spune autorul, pe 
locul cel mai comod, la margi
nea așteptării. Aici, lîncezind, ’ ei 
clădesc asemenea pretexte, îm
podobite însă cu motivații uneori 
strălucitoare, de cele mai multe 
ori aparent logice. Dar cu toate 
podoabele sau logica de supra
față, esența concluziilor lor ra- 

aceștia în meserii diferite. De e- 
xemplu la Medgidia, este greu 
să organizăm aici ceva pentru 
calificare" — deolară la rîndul 
său tovarășul inginer Constantin 
Balcan.

Aceasta ar fi într-adevăr o 
cauză. Dar în aceeași situație cu 
Medgidia sînt și alte șantiere 
mici Chiar nu se poate face ni
mic ? Iată de pildă ce spune se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.C. din localitate despre a- 
ceeași lipsă de preocupare pen
tru calificarea tinerilor con
structori din oraș. „Mai mulți 
tineri de la șantierul de locuin
țe (N. A. aparținînd altei între
prinderi decît nr. 12) au venit 
la comitetul U.T.C. rugîndu-ne 
să-i sprijinim pentru a. învăța p 
meserie. Șeful șantierului ;^ae-â^ 
replicat astfel: „Nu există posi
bilități, șantierul este mic". Oare 
a fost uitată vechea zicală'româ
nească : upde-S.... doi puterea 
crejte... ? Ițrnrea ^eforturilor mâi 
miHtor șantiere înțr-o asemenea 
împrejurare; ..ar ^soluția , cea 
mai: bună; atît pentru găsifoa 
curșanților cît-; și pentru organi
zarea propriu-zișă.

...Soluții s-ar găsi dar tinerii 
așteaptă, așteaptă cam de mult 
Exemplele întîlnite pe șantierul 
întreprinderii nr. 12 sînt simp
tomatice și pentru alte șantiere 
din orașul sau județul Constan
ța. Afirmă acest lucru și comi
tetul municipal U.T.C. care a 
efectuat de curînd o analiză a 
activității organizațiilor U.T.C. 
din șantierele T.C.L.C.-ului 
(Trustul de construcții locuințe 
Constanța). Sugerăm de aceea ea 
pe agenda de lucru a viitoa
relor acțiuni ale comitetului 
județean U.T.C. să fie trecu
tă și această problemă a oalifică- 
rii și atestării profesionale a ti
nerilor din construcții, A fi con
structor înseamnă a stăpîni una 
din meseriile de bază ale edifi
cării socialiste — să oferim tine
rilor condițiile pentru a se 
bucura cu adevărat de o meserie 
al cărei nume e atît de popu
lar.

Arta
dina Bucegi (ora 20.30). Grădina 
Arta (ora 20,15), Arta (orele 
15.30; 18).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lumina (o- 
rele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,30;
20,45), Unirea (orele 15,30; 18), Gră
dina Unirea (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SAW
YER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9; 12,15; 15,45; 19).

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

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

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

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20,30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Miorița (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9,30; 13; 16.30), Gră
dina Tomis (ora -20.15).

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Moșilor (orele 15,45; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30, 12, 
20,15), Progresul (orele 15,30; 18; 
20,1^).

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

PE COMETĂ : rulează la Flacă
ra (orele 15,30: 18; 20,15), Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

MOARTEA . FILATELISTULUI : 
rulează la Vitan (orele 15,30 18).

SECRETUL DIN SANTA VIT- ‘ 
ȚORIA : rulează la Rahova (ore
le 15; 17,45; 20,30).
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Teatrul de Operetă : VOIEVO
DUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

►

mine fundamental nocivă. Bă
trînul, de pildă, adesea per
suasiv prin prezumtiva înțe
lepciune <7. 'vârstei, experien
ței și îndelungatei meditații 
este de fapt'delimitat de propria 
linie, oprit în pereții lui, anchi
lozat în sine, respingînd omului 
valoarea de bază — puterea de 
a acționa în chip util. Frumoasa 
Roza, din categorie similară —

ca bătrînul, dar altfel: 
accente de lirism, de 
și puritate, greu de 
însă în starea ei de 

de somnolență în care

tot la marginea așteptării —, si- 
mulînd negarea evidenței, își 
ascunde neputința acțiunii sau 
lenea de a trăi prin Eroș. 
Tînărul personaj nu e mai puțin 
interesant t ’ " * ’ ’ 
Roza are 
candoare 
descifrat 
amețeală,. __ ........ ...
încurcă visele cu realitatea, do
rințele tulburi cu viața adevăra
tă. Deși acestea sînt — prin 
confruntarea pe care o produc 
— personajele cele mai intere
sante ale piesei, ele nu rămîn to
tuși, singurele: în linia obstruc- 
ționiștilor avansează și tipul opus 
imobilității, cel ce acționează, 
dar numai „după regulament" și 
trăiește „între limitele impuse", 
obsedat de instinctul reprimării, 
primejdios prin obsesia puterii. 
Acest tip, mai degrabă apropiat 
de caricatură, nu este însă desă- 
vîrșit realizat dramatic și cu atît 
mai puțin cel al poetului-ziarist 
Alexe, total ridicol, benign imbe
cil care nu-și află un loc bine 
motivat în această piesă. Ceea ce 
nu se poate afirma însă despre 

ft inte- 
i intențiile autorului, 

suita de idei a 
dramatice, personaj cu- 

cruzimea
în acest

bătrîna Elisabeta, perfect 
grotă în ............
deci în 
lucrării < 
tremurător prin 
devărului închis 
gular destin. în general, partea 
a doua a piesei 
dinamică, desigur nu numai prin 
complexitatea tipurilor propuse; 
deși prima parte este incontesta
bil inedită prin conținutul de 
idei, repetarea acestor hdei — 
mai exact revenirea în alți ter
meni — ca și susținerea lor a- 
par cîteodată discursive, altăda
tă excesive. Confruntarea 
tipiilor filozofice devine 
mult mai 
fășurarea, 
obiectivelor 
nale ale
Preluate

a- 
sin-

a doua a piei 
dinamică, desiț

este mult mai

prin- 
apoi 

dramatică prin des- 
de fapt opunerea 
cu adevărat origi- 
lucrării dramatice, 

cu mare fidelitate de 
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le - (Sala Comedia) : HEIDEL- 
BF.RGUL DE ALTADATA - ora 
20; (Sala Studio) : PISICA TN
NOAPTEA ANULUI NOU — ora 
20; Teatrul Giuîești : GILCEVILE 
DIN CHIOGGIA — ora 19.30 ; Tea
trul de Comedie ; CHER AN. 
TOINE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : IUBIRE PENTRU IU
BIRE — ora 20: Studioul I.A.T.C.: 
DIAVOLUL ALB — ora 20; Tea
tru! „Țăndărică" (Calea Victo- 

. riei) : ILEANA SlNZIANA — ora
17; Cfo. A;—. ' ' -------
RUL PETRE — 
„c. - ------
ADIO 
Teati’Ul 
toriei) : __ ______
BUȘ — ora 19,30;
BIMBIRICA — 
„Ion Creangă" 
ora 16; Circul „vriunus” : ai 
NA PRIMĂVERII — ora 19,30.
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către regizorul Ion Cojar, regizo*  
rul spectacolului, aceste obiecti
ve au căpătat relief și pondere 
într-o reprezentație care a pur
tat tot timpul marca seriozității. 
Decorul, nu numai evocator, al 

. lui St. Hablinski a facilitat des
fășurarea de idei a piesei, alcă
tuind atmosfera în care, îndru
mați regizoral cu pricepere și so
brietate, actorii au evoluat re
marcabil. Vasile Gheorghiu în 
rolul activistului de partid, rol 
dificil prin parcimonia voit gîn- 
diiă astfel a partiturii a fost to- 

ex- 
ati-

tuși pilonul spectacolului: 
presiv și chibzuit în fiecare

tudine, cumpănit în gestică, 
gestiv în mișcare, Vasile Gheor
ghiu a realizat un personaj care 
întrunește adeziunea prin calm, 
inteligență și capacitate neosten
tativă. La antipodul acestui per
sonaj se află bătrînul Iacob : 
N. Neamțu-Ottonel s-a dovedit 
interpretul ideal al ostenelii bla
zate, al amărăciunii și dezavuării 
insidios argumentate. Erotismul 
frumoasei Roza (investit poate 
excesiv de dramaturg în a-a 
ceasta partitură-simbol), a fost 
puternic subliniat de Magda 
Popovici; deși cîteodată mo
notonă, actrița reușește să cree
ze poate tocmai prin mono
tonie, obsesia apăsătoare a sen
zualității, de fapt evaziunea, in
conștiența. Locotenentul Victor, 
cu toate capcanele personajului 
e bine condus de A. Codarcea. 
Intre altele bun și spiritual po
vestitor, excelent ca ton, atent 
pînă la nuanță, în dirijarea com
portării acestui tip — pitoresc 
numai ca aparență, de fapt, 
agresiv și pernicios demagog — 
actorul își servește bine rolul în 
întreaga lui evoluție. O creație 
impresionantă realizează însă Ta
tiana Iekel: monologul ei, de 
fapt istoria de-o viață a unei 
țărănti bătrîne nu e jucat, ci 
istorisit cu mare durere. Durerea 
aceasta, de femeie singură, orop
sită poate prin propria^ei țintui
re în concret, e gradată de ac
triță cu o înțelegere și o căldură 
exemplară. După ieșirea ei din 
scenă, Nicolae Pomoje are in
grata sarcină să interpreteze un 
rol de găgăuță demagog, rol 
scris cu ascuțită maliție, dar, 
după cum spuneam, cam su- 
perlflu în totalitatea lucrării 
draniatice ; actorul reușește să se 
achite însă cu dezinvoltură de 
sarcina sa, investind chiar în a- 
cest rol pasager'-pricepere și ta
lent, ca, de altminteri, toți cei
lalți interpreți ai acestui valoros 
spectacol.

VIORICA TANASESCU

Tineri
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„Masa tăcem c< 
D ciclu de lucrări îj 
■ zițorul a încercat

I folosim cuvintele sale — 
spații sonore sugerate de

dirijori 
presivitate gestică, capacitatea 
de a „atrage" fiecare instrumen
tist spre „contopirea" cu un con
cept dirijoral.

Drept un omagiu adus creației 
muzicale romanești, Michel 
Plasson a programat în deschi
derea concertului Preludiul sim
fonic de Ion Dumitrescu o brian-^ 
tă pagină de concert. M. Plas-^ 
son a intuit adînca. aderență a 
compozitorului la spiritul folclo
ric, robustețea ritmurilor, unita
tea construcției. Orchestra entu
ziasmată a uitat oboselile de la 
sfîrșit de stagiune și s-a lăsat 
antrenată cu larghețea pe care o 
demonstrează de obicei în fața 
baghetelor de mare talent.

Momentul cel mai puțin reali
zat al simfonicului a fost Con
certul de Schumann. Gh. Halmoș 
ne-a ̂ demonstrat că și unii dintre 
cei mai mari artiști pot avea 
„seri proaste". Au existat în con
certul lui Schumann pagini de 
mare frumusețe (în special în 
partea a 2-a), dar pe reputatul 
pianist nu-l putem judeca decît 
de la nivelul curent la care „ri
dică ștacheta" și atunci nu pu
tem desigur înțelege unele frazări 
m afara stilului, momente inex
plicabile sub raport agogic, lipsa 
de logică a unor secțiuni.

In concertele Filarmonicii 
ne-am întîlnit cu Ion Batiu, ti- 
nărul dirijor ieșean care ne-a do
vedit în ultimul timp ce mult 
a însemnat cultura și energia sa 
în învingerea unor inerții, în ri
dicarea formațiilor ieșene la ni
velul pe 0.%-e-l meritau.

Chemat spre sfîrșitul stagiunii 
la pupitrul Filarmonicii bucureș- 
tene, Ion Baciu și-a însușit un 
program capabil să facă demon
strația unor valori, să „ridice 
P^sul" orchestrei, să placă pu
blicului Filarmonicii: prima au
diție a piesei lui Tiberiu Olah 
„Masa tăcerii", Concertul pentru 
violoncel de Saint-Saens (solist 
Cătălin llea) și Simfonia a 9-a de 
Schubert în încheierea ciclului 
inițiat de prima orchestră a țarii.

Reușita a fost deplină.
Un moment de maxim interes 

ne-a fost rezervat de prima au
diție semnată de Tiberiu Olah. 
pe care nu l-am mai putut asculta 
cu frecvența obișnuită în sala de 
concert, dar l-am urmărit cu in
teres pentru partiturile unor 
filme.

„Masa tăcerii" continuă vechiul 
în care compo- 

a încercat o „transpune
re" sonoră, explorarea — ca să

• unor 
spații sonore sugerate de ideile 
sculpturale brâncușiene.

IOSIF SAVA AI
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CELOR
12 ANI DE ȘCOALA

PREMIANTUL
O PREZENTA

RECUNOSCĂTORI
DISTINCTA A

SCOLII
SCOLII NOASTRE

ȘEFII PROMOȚIEI '71
ȘI-AU DEFINIT

GENERAȚIA

AGAPA 1981
premiantul, elevul care în-

N-am inventat capitolul acesta 
ca un act de complezență pen
tru școală și dascăli. Reprezen
tanții promoției 1971 ne obligă 
să clarificăm acum niște lucruri

BEATRICE CAUTEȘ, 
Liceul „Ștefan cel Mare“ 
— Suceava, jud. Suceava

Mardirosz, Liceul din 
Ciuc : ,,Profesorii

TRAIAN LAZAR,
Liceul „George Bacovia” 
— Bacău, județul Bacău

PROFESORILOR"

DAN MtNDUȚEANU, 
Liceul „Nicolae Bălcescu** 
— Pitești, județul Argeș

MOLDAVIA MlINEA. 
Liceul „Petru Rareș” — 
Tg. Neamț, județul Neamț

AUREL CIRSTOIU, 
Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — 
Brașov, județul Brașov

RADU DOREL PINTEA, 
Liceul „Emil Racoviță” — 

Cluj, județul Cluj
LUCIA HÂLMAGEN,

Liceul „Ion Slavici*’ 
Arad, județul Arad

ȘTEFANA ȚITEICA, 
Liceul „Gh. Lazăr** — 

București

NICOLAE IONESCU, 
Liceul agricol — Blaj, ju

dețul Alba

CRISTIAN VASILESCU, 
Liceul „Unirea“-Focșani, 

județul Vrancea

MARCEL VLAD, -
Liceul nr. 1 — Baia Mare, 

județul Maramureș

IOAN BOCA,
Liceul „Gheo r^e Lazăr* 

Sibiu, județul Sibiu

ale șefilor de promoție, reco
mandați de licee din toată țară, 
la adresa școlilor în care au în
vățat, la adresa profesorilor pe 
care i-au avut. Pentru toți li
ceul lor a fost cel mai bun, pro
fesorii lor au fost cei mai buni.

GABRIELA MARDIROSZ, 
Liceul nr. 1 — Mierciurea 
Ciuc, județul Harghita

TEODOR VULCAN, 
Liceul „I. L. Caragiale” 
— Ploiești, jud. Prahova

ne serioase, care se 
seamă, avînd dreptul 
luați în seamă.

ADRIANA URS, 
Liceul nr. 2 — Bistrița, 
județul Bistrița-Năsăud

RUXANDRA BRATOSIN, 
Liceul „Iulia Hașdeu” — 

București

DELIA MANIU, 
Liceul „Octavian Goga* 

— Sibiu, județul Sibiu

CLAUDIU PUPĂZA, 
Liceul nr. 2 — Sighișoara, 

județul Mureș
MIRELA EFTIMIE, 

Liceul „Vasile Roaită** — 
Rîmnicu-Vîlcea — județul 

Vîlcea

VASILE STRUGARU, 
Liceul economic — Bacău, 

județul Bacău

IRINA BIBAN, 
Liceul nr. 2 — Turnu-Se- 
verin, județul Mehedinți

GABRIEL
SORIN IONESCU, 

Liceul Gr. Alexandrescu 
Tîrgoviște, jud. Dîmbovița

„cu 
slune 
porul 
jidică 
personal 
nr. 2, Alexandria

DANI ARPAD, 
iceul nr. 1 — Sf. Gheor- 
ghe, județul Covasna

„SINTEM

DAN RUBELI.
Liceul nr. 1 — Tulcea. 

județul Tulcea

MARIANA V. IONESCU, 
Liceul nr. 2 — Vaslui, 

județul Vaslui

In cîțiva ani „Scînteia tine- 
retului** a sondat în repetate 
rînduri opinia elevilor, a profe
sorilor : ce calități întrunește 
elevul ideal de astăzi ? Există 
un prototip al său ? S-a ddmo-

MARIETA LUPU,
Liceul „Dr. Petru Groza“ 

— București

SANDA LAZAN, 
Liceul „Vasile Alecsan- 
dri“ — Bacău, jud. Bacău

MARIANA BRUMA, 
Liceul economic — Boto

șani, județul Botoșani

CIPRIAN SOROCEANU,
Liceul nr. 1 — Reșița, 

județul Caraș-Severin

intens. Ce-a însem- 
noi liceul ? Totul. Tot 
fost, tot ceea ce va

Ioan Boca, Liceul „Gh. Lazăr", 
Sibiu : „Le datorez profesorilor 
patru ani plini de liceu. Acum 
patru ani nu știam aproape 
nimic despre mine. Și dacă as
tăzi cred că mă cunosc sau în 
orice caz am învățat cum să mă 
cunosc, și știu ce înseamnă îna
intarea perseverentă, prin mun
că, pentru atingerea unui scop, 
dacă am învățat că un om care 
are de dat trebuie să dea, a- 
ceasta o datorez profesorilor*’.

Beatrice Canteș, Liceul „Ște
fan cel Mare*’ Suceava : „Păcat 
că uneori înțelegem tîrziu că 
ochii și mina care ne-au călăuzit 
anii de învățătură sînt ai priete
nului de la catedră. Prietenul 
acesta este profesorul, cu suflet 
bogat, care trăiește pentru noi 
și prin noi, e fericit și emoțio
nat pentru fiecare dintre noi, Ia 
fiecare promoție, în fiecare an

ADRIAN STOENICA, 
Liceul nr. 1 — Brașov, 

județul Brașov

FLORIAN POP, SANDU TUDOR,
Liceul Zalău, județul Să- Liceul nr. 2 Alexandria, 

laJ județul Ialomița

Acești 80 000 sînt, de ieri, ab
solvenți a 580 de licee de cultură 
generală, 46 licee pedagogice, 28 
licee de artă și 230 licee de spe
cialitate care au lansat anul a- 
cesta prima promoție. Sînt can
didați la bacalaureat, aspiranți 
la studenție și la sute de profe
sii. Cifra impune. înmulțind 
80 000 cu 12 ani-școală căpătăm 
rezultanta impresionantă de a- 
proape un milion ani-învăță- 
tură. E zestrea cu care intră în 
viață promoția 1971.

Au devenit elevi în 1959, ab
solvă în 1971. Izbînzile a două 
cincinale s-au răsfrînt, generos 
— material, spiritual și moral — 
și asupra școlii în timp ce ei au 
fost elevi. Ca elevi, au resimțit 
avantajul modernizării și per
fecționării învățămîntului — 
cuvintul de ordine al partidului, 
privind destinul școlii româ
nești.

In anii lor de învățătură, de 
conturare a aspirațiilor în via
ță, au fost martori la cuceri
rea cosmosului, la primii pași 
ai omului pe lună, s-au simțit 
implicați în explozia nemaiîn- 
tîlnită a științei și tehnicii.

In acest climat, 80 000 de ti
neri au învățat — aceasta a fost 
menirea lor.

Nu era cu putință în fața unei 
asemenea promoții să nu dăm 
amploarea cuvenită momentu
lui, să nu-1 impunem atenției o- 
piniei publice la proporțiile lui 
adevărate. Chiar dacă eveni
mentul se repetă vară de vară.

imaginație, voință, dorin- 
cunoaștere, optimism” — 
Nicolae Gologan, Liceul 

Brașov ;
conștiința că are o imi
de îndeplinit pentru po- 
nostru. misiune care se 
deasupra interesului strict 

Sandu Teodor, Liceul

LILIANA SANDU, 
Liceul de coregrafie 

București

adevărată. O mărtu- 
reprezentanții pro- 

care am reușit să-i

Fiecare promoție se reîntâl
nește după 10 ani. Cine vor fi 
oaspeții de azi ai „Scînteii ti
neretului”, peste 10 ani ? Se vor 
menține — prin învățătură, prin 
reușite profesionale, prin crea
ție, prin consacrarea numelui 
în știință, cultură, producție — 
ca lideri ai generației ce-și ia 
acum rămas bun de la școală ? 
Așa ar trebui să fie. Așa îi re
comandă datele lor de elevi cu 
care se prezintă la porțile vieții, 
larg deschise de societatea 
noastră pentru toate împlinirile 
pe care și le doresc.

RADU PETRU ȘERBAN, 
Liceul industrial pentru 
construcții de mașini — 
Tg. Mureș, județul Mureș

RADU MUTIHAC, 
Liceul „I. L. Caragiale** 

— București

Toți cei ale căror chipuri sînt 
prezente în această pagină au 
răspuns întrebării noastre cu 
privire la profilul, caracteristi
cile acestei promoții. Se defi
nesc și prin ei înșiși, își defi
nesc generația formată în 12 ani 
de școală. Dacă cenzurăm efu
ziunile sentimentale, accentele 
nostalgice și melancolice — ale 
lor și ale noastre — nu înseamnă 
că nu le împărtășim. Le împăr
tășim, mai cu seamă că trădează 
note comune. Cei de 19 ani se 
dezvăluie ca romantici — și nu 
se jenează s-o facă — au puri
tate și suficientă naivitate. Au 
legat cu școala pactul pe care-1 
leagă elevul de cînd e școala, 
școală — de a-i respecta cu- 
vîntul — s-au constituit înțr-o 
familie, în care au guvernat și 
dragostea, și respectul, și aspri
mea — iar acum își iau zborul.

Ii lăsăm așa cum s-au mani
festat ieri — romantici și sen
timentali, și-i luăm pe aceiași 
— lucizi și gravi și maturi !

Deci, generația voastră este... 
„Studioasă, solidară, știe ce 

vrea și este încrezătoare în for
țele sale** — Nicolae Burcea, Li
ceul ,, Mihai Viteazul” Bucu
rești ;

„cu 
ță de 
Radu

și la fel de 
nat pentru 
ceea ce a 
veni”.

Gabriela 
Miercurea 
mi-au dat cunoștințe în cele mai 
diverse domenii. Dar mai ales 
mi-au arătat cum și pentru ce 
merită să înveți. Sînt recunos
cătoare liceului pentru senti
mentele foarte trainice pe care 
mi le-a sădit în suflet față de 
patrie și partid”.

Dan Rubeli, Liceul nr. 1. Tul
cea : „Nu știu pentru alții, dar 
pentru mine tovarășii profesori 
au însemnat un izvor nesecat de 
cunoștințe. De aceea, toată recu
noștința mea pentru cei ce au 
trudit spre a mă ajuta să ajung 
om <de încredere, bine pregătit 
și folositor țării**.

Adriana Urs, Liceul nr. 2, Bis
trița : „Profesorii au fost aceia 
care ne-au călăuzit cu tact spre 
înțelegerea unui mare adevăr, și 
anume acela că trebuie să învă
țăm mult și multe. Tot ei au 
fost aceia care ne-au făcut șa 
descifrăm legile colegialității, 
prieteniei, umanului**.

Radu Nicolae Gologan, Liceul 
nr. 1, Brașov : „Am cîștigat 
enorm că profesorii ne-au tra
tat cu considerație, stabilind cu 
noi un dialog „ca între oameni 
mari”. Un asemenea tratament 
ne-a implicat în procesul pre
gătirii 
ne-am 
pre o 
despre 
neral.

„pătrunsă de adevărul că ni
mic nu se obține fără muncă, 
că succesul depinde de inspira
ție dar și mai mult de transpi
rație” — Dan Mănduțeanu, Li
ceul „N. Bălcescu”, Pitești ;

„profund interesată de ceea ce 
se întîmplă în jurul său și cu 
ea, și angajată în evenimentele 
contemporane” — Dani Arpad. 
Liceul nr. 1. Sf. Gheorghe ;

„dornică de a nu trăda cali
tățile omului contemporan, spi
ritul realist, voința, capacitatea 
de dăruire” — Mariana Valen
tina Ionescu, Liceul nr. 2, Vas
lui ;

„stăpînită de dorința de a 
răsplăti în mod exemplar efor
tul depus pentru formarea ei” — 
Aurel Cîrstoiu, Liceul industrial 
pentru construcții de mașini, 
Brașov ;

„care știe că poarta principală

care nu 
deauna, 
ceea

cut obținînd mențiune la faza 
republicană ; practică sportul, 
în clasa a IX-a fiind campion 
pe județ la săritura în lungime 
și triplu salt ; cu echipa de tea
tru a liceului din care face par
te a ocupat locul I la concursul 
cultural-artistic pe județ ; este 
responsabilul comisiei de tu
rism pe școală, a organizat și 
participat la excursii și nume
roase drumeții.

Dan Rubeli, Liceul nr. 1, Tul
cea : In situația Iui școlară do
mină nota 10 ; pasiune — mate
matica, deci concurent perma
nent la olimpiade ; membru al 
cercului de matematică și un 
consecvent rezolvator de proble
me ; conducătorul formației de 
muzică ușoară din liceu, violo
nist, ghitarist, membru al tara
fului de muzică populară ; se
cretarul U.T.C. al clasei și mem
bru în comitetul U.T.C. pe școa
lă ; aspirant la Facultatea de 
automatică.

Ciprian Soroceanu, Liceul nr. 
1. Reșița : Cea mai mică medie 
de promovare în anii de liceu 
— 9,71 ; participant la toate edi
țiile olimpiadei de matematică 
în ultimii 4 ani ; membru al 
cercurilor de matematică și fizi
că ; . responsabilul asociației 
sportive pe școala, el însuși 
handbalist: locțiitorul secreta
rului U.T.C. pe școală.

Mariana Brumă, Liceul eco
nomic, Botoșani : Premianta I 
în fiecare an de liceu; con
curentă la- olimpiadele de mate
matică și la concursul de. con
tabilitate ; participantă la în
trecerile sportive, ' deține locul 
I la proba 100 m. plat ; secreta
ră U.T.C. pe clașă și apoi a co
mitetului U.T.C. pe scoală.

Dani Arpad, Liceul nr. 1, Sf. 
Gheorghe : 12 ani s-a situat 
printre primii la învățătura ; a 
fost sportiv, membru în orcljes- 
tra școlii și a activat în echipa 
de teatru ; a cules balade popu
lare ; împreună cu un prieten, 
a colindat întreg județul și a 
scris . istoricul cetăților din ju
dețul Covasna ; a colaborat la 
redactarea revistei școlii, „Ră- 
dăcinj”. -,

Maf sînt dubii ? Elevul ideal 
este p prezență vie în școala 
ndast|-ă 'de' azi, multiplicată în 
zeci și zeci de exemplare. El 
și-a cîștigat dreptul să figureze 
la „Panoul de onoare” al anilor 
de școală, cu mica, dar semni
ficativa sa biografie de elev, 
care o anticipează pe cea com
pletă, a omului care va fi mii- 
ne.

care țin de relația elev-școală- 
profesor.

Școala este o instituție care dă 
și obligă, în statutul său. nefigu- 
rînd clauza „dacă vrei”. Profe
sorul se află întotdeauna în 
postura de om care cere. Și 
pentru că are în stăpînirea sa 
catalogul, el apare ca aspru, se
ver. în fața acestor doi factori 
— de fapt, unul singur — se* si
tuează elevul, cel care 12 ani s-a 
simțit constrîns, uneori neînțeles, 
cjcălit prea mult, obligat la 
prea mult. Ciudat, același elev, 
căruia acum îi e greu să se des
partă de toate acestea. Intrucît 
acum știe exact ceea ce au în
semnat pentru el, le vede în 
lumina lor 
risesc toți 
moției pe 
cunoaștem.

Radu Șerban, Liceul industrial 
pentru construcții de mașini, Tg. 
Mureș (membru al P.C.R., orga
nizația de partid a liceului pri- 
mindu-1 în rîndurile sale pen
tru merite strălucite de elev) î 
„Acum îi înțeleg pe deplin pe 
acei oameni aspri din anii de 
liceu. Știu că nu există o 
tabără a elevilor și alta a pro
fesorilor, și-mi dau seama că o 
cetate întărită nu e totdeauna 
și o cetate dușmană. De la a- 
ceastă cetate puternică am luat 
noi cunoștințe» capacitatea de a 
ne găsi un țel în viață, obiș
nuința de a munci și nevoia de 
a găsi tiimp și atunci cînd cel 
existent nu ne mai ajunge”.

Intr-un asemenea moment, 
o introspecție dreaptă, curajoa
să, e un semn bun. Semn, că li
ceenii, în prag de bacalaureat, 
nu se privesc idilic, sînt persoa- 

‘ ■ în 
fie

noastre pînă acolo, incit 
putut spune părerea des- 
lecție, despre manual, 
activitatea școlară în ge- 
Mi se pare un avantaj rar 

că a»m învățat la liceul care 
s-a numit și se va numi „Andrei 
Șaguna”.

Am putea repeta - 35' de- elogii’

dat .
vață, pînă la bacalaureat, foar
te bine la toate obiectele ? A 
ajuns ridicolă nota 10 la purta
re ?

Astăzi, putem da un • răspuns 
ceva rgai complet. Colegii aceș
tia dint.r-a XlI-a, pe care-i ve
deți în fotografiile alăturate, nu 
sînt nici tocilarii școlilor, nici 
cuminții care au stat cu mîinile 
la spate ori n-au părăsit biblio
teca. Fișele lor de elevi sînt 
formidabile, nu neapărat ca 
performanțe, deși nu lipsesc nici 
acestea ci, mai ales, ca diversi
tate de preocupări. Se împacă 
bine mediile pește 9 obținute în 
fiecare an de liceu, cu pasiuni 
omologate la olimpiadele de ma
tematică, română, fizică, chi
mie. Iar acestea, la rîndul lor, 
se împacă cu sportul, chiar de 
performanță, cu ghitara și dan
sul, cu formația artistică ori cu 
activitatea de cenaclu. Toate 
la un loc î-au situat printre li
derii claselor, aleși an de an, ca 
uteciști de frunte, în comitetele 
U.T.C.

Sorin Ionescu, Liceul „Grigo- 
re Alexandrescu” Tîrgoviște : 
In cei patru ani de liceu a îost 
primul în clasa sa formată din 
42 elevi, cu medii peste 9,50 ; îi 
plac în mod deosebit chimia și 
matematica, dar învață cu mult 
interes limbile străine ; lucrea
ză în cercurile de chimie și 
matematică ; a participat la o- 
■limpiadele de chimie, anul tre-

Paginâ realizata de
LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

de intrare în societate, în viață, 
este competența obținută prin 
învățătură” — Mirela Eftimie, 
Liceul „Vasile Roaită”, Rm. 
Vîlcea ;

„foarte entuziastă, are o mare 
considerație pentru știință și 
tehnică, se adaptează rapid ce
rințelor noi” — Valeriu Troie, 
Liceul „C.D. Loga“, Timișoara ;

„avidă de afirmare, dar nu cu 
orice preț, — aspirînd spre va
lori autentice” — Radu Vasile, 
Liceul „N. Bălcescu”, Brăila.

Spre meritul lor, cei de 19 
ani, știu nu numai ce au dar și 
ce nu au, își cunosc, sau vor sâ 
creadă că-și cunosc, defectele. 
Atît de bine, înctft nici nu e ne
voie să cităm pe unul sau pe 
altul. Recunosc : e o generație 
care se grăbește. Și chiar dașa 
adaugă că aceasta este în spi
ritul secolului, nu pot să treacă 
peste neajunsul grabei : unele 
manifestări de superficialitate. 
E, într-adevăr, avidă' de cunoș
tințe, dar i se întîmplă să se 
împrăștie în prea multe direc
ții, vrea prea mult, motiv pentru 

se delimitează întot- 
și la timpul cuvenit, la 

ce i se potrivește anume. 
Muncește. Uneori, însă, unilate
ral. S-au obișnuit cu comodita
tea de a fi elevi. Lasă mare 
parte dintre grijile vieții pe 
seama familiei. Printre rînduri, 
se strecoară aprecierea că există 
și puțină înfumurare, și puțin 
snobism, și o oarecare goană 
după plăceri care consumă za
darnic timpul.

LA PORȚILE VIEȚII —80 000 DE TINERI
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CUM AȘTEAPTĂ

SEZONUL ESTIVAL?
— Se vor organiză 

cursii în zone și pe itinerarii 
noi ?

PRII B.T.T.

CABANELE DIN BUCEGI, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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I
I

Trenurile care poposesc sîm- 
băta in gările din Sinaia. Buș
teni, Predeal au început deja să 
devină aglomerate, cabinele te
lefericelor noi care urcă la cota 
1 400 și la Vîrful cu Dor au în
ceput să circule mai des, deja 
magazinele cu îmbrăcăminte și 
încălțăminte din stațiunile amin
tite și-au încărcat rafturile cu 
mărfuri : se apropie sezonul de 
vară al turismului montan. A- 
vîrțd în vedere acest fapt am 
pornit pe traseul unei excursii 
obișnuite în Bucegi, cu popasuri 
la cîteva cabane pentru a cu
noaște la fața locului stadiul 
pregătirilor generale luate în 
întîmpinarea sezonului estival.

De cîteva zile, pentru 
nele aflate pe platou sau 
jos aprovizionarea se face cu 
mașina. O aprovizionare rapidă, 
eficientă, cu mărfuri proaspete. 
Noi, bucureștenii, am reținut a- 
proape cu necaz că la Piatra 
Arsă și Babele și chiar la însin
gurată cabană Caraiman se gă
sește apă minerală din belșug, 
și nu orice sortiment ci chiar 
căutatul „Borsec". Mesele servi
te la cele trei cabane sint gus
toase și atrăgătoare. în general 
sînt pregătite 3 pînă la 5 feluri. 
La Babele cît wi la Caraiman 
cabanierii oferă și la comandă, 
după pofta inimii, alte feluri de 
mincare. Bine înțeles, o parte 
din turiști vin pe munte adu- 
cînd cu ei alimente, își pregă
tesc masa singuri. Dar și în a- 
cest caz cabanele oferă diverse 
servicii, de la tacimuri și vese
lă pentru pregătirea meniurilor

• PUNCTUL TURISTIC COROȚIȘCA. în curînd, întreprinde
rea piscicolă din Brăila va oferi, atît localnicilor cît și vizitato
rilor o premieră turistică originală. La punctul pescăresc Coro- 
țișca se amenajează un loc de agrement, într-un cadru natural 
deosebit de atrăgător. Două terase (dintre care una suspendată 
pe piloni de beton) legate între ele printr-o pasarelă, vor primi 
vizitatorii îmbiați de renumitele specialități culinare pescărești 
cum ar fi tradiționalul borș, saramura de biban sau din burtă 
de crap cu mămăliguță, obleți la scobitoare, cozi de raci cu 
mujdei etc. O vilă și un camping vor sta la dispoziția celor care 
vor să petreacă mai mult timp aici. Transportul pe celălalt mal 
al Dunării va fi asigurat de vasele întreprinderii piscicole, care 
mai oferă, de asemenea, celor care vin cu autoturismele, posibili
tatea parcării acestora în incinta întreprinderii.

v Acest punct turistic va constitui o atracție și pentru pescarii 
amatori care au la dispoziție în apropiere zone de pescuit.

• NOUTĂȚI LA BRUCKENTHAL... în cadrul Muzeului Bruc- 
kenthal din Sibiu s-a redeschis secția din Turnul Sfatului (si
tuată în piața ,.16 Martie“), îmbogățită cu o serie de machete, 
copii de pe documente vechi, stampe, arme etc. S-a redeschis, 
de asemenea, unitatea muzeală din Dumbrava Sibiului, care ilus
trează istoria tehnicii și a meșteșugurilor populare, cu exponate 
provenind din toate zonele etnografice ale țării. Totodată con
tinuă lucrările de restaurare a vechii primării a municipiului — 
monument arhitectonic din secolul al XVI-lea, care va adăposti 
secția de istorie a muzeului sibian.

• CAMPINGURI LÎNGA CAPRELE NEGRE. Pentru noul 
sezon estival, pe pîriul Oii, din vecinătatea stațiunii Lacul 
Roșu, precum și în preajma cabanelor „Suhard". „Turiștilor". 
..'Cheile Bicazului" sint în curs de amenajare noi campinguri 
cu aproape 100 de căsuțe. Oaspeții stațiunii vor putea ad
mira rezervația de capre negre colonizate aici anul trecut.

• MUZEU ETNOGRAFIC... în localitatea Gugești. cunoscut 
centru al muncitorilor forestieri din județul Vrancea, a fost inau
gurat un muzeu istorico-etnografic, care adăpostește numeroase 
mărturii despre trecutul oamenilor și așezărilor din această parte 
a Moldovei. Printre exponate se remarcă obiecte de ceramică, 
urne și statuete de cult, arme din piatră și os datînd din anii 
5 500 î.e.n.

De asemenea, atrag atenția panopliile, cu arme feudale, desco
perite pe cîmpul de luptă de la Jiliștea, teatrul bătăliei din 
aprilie 1374 purtată de loan Vodă cel Cumplit împotriva asupri
torilor otomani. Colecțiile de artă populară expuse în sălile de 
etnografie se remarcă, la rindul lor, prin coloritul și frumusețea 
execuției.

• SURPRIZE IEȘENE PENTRU TURIȘTI... Un restaurant 
modern in pădurea Ciric de lingă Iași, cramele „Miorița", și 
..Bolțile Moldovei", un restaurant pescăresc lingă Hirlău. o 
cabană vinătorească în pădurea Moțca — iată numai cîteva 
din noile atracții pregătite de organizatorii turismului din 
județul Iași pentru sezonul estival. Motelurile și campingu
rile din județ și-au sporit capacitatea cu 1 500 locuri.

• LOCURI PE LITORAL PENTRU MEMBRII A.C.R. Hotelul 
„Șiret", punct de atracție pe litoral, a fost închiriat de A.C.R. 
pentru întreg sezonul estival. El are 310 locuri și un restaurant 
care va servi numai membrii A.C.R. Alături de el, un sat de 
vacanță situat tot in stațiunea Saturn se află la dispoziția mem
brilor clubului. Locurile pot fi reținute prin filialele locale pen
tru toate cele 8 serii. Repartiția se face direct pe camere. Pen
tru automobiliștii ce vor veni aici, filiala din Constanța va orga
niza in fiecare serie excursii în Bulgaria și va asigura permanent 
asistența tehnică la hotel. în iunie și septembrie, prețul camere
lor este mai mic cu 2 3 decit în iulie și august.

O piatră de încercare pentru turiști, plină însă de satisfacții: 
Valea Jepilor

ad-hoc și pînă la apa caldă pen
tru prepararea unui nescafe.

Cabanele sînt pregătite și în 
vederea cazării. „Piatra

în clipocitul apelor învolburate 
de pe Valea Buzăului

ale 
participanții la ex- 

i de

VICTOR CONSTANTINESCU

3 ZILE PE
VALEA
BUZĂULUI

Oficiul județean Mehe-

cea mai mare dintre cele vizita
te, oferă 248 de locuri în came
re de 1—2 paturi, 3—4, 5—8 și 
peste 8 paturi.

Cabana „Caraiman“, aflată la 
2 025 metri altitudine, are locuri 
mâi puține 55< în schimb „Ba
bele" dispun de 90 de focuri. 
Prețurile sint între 6 și 15 lei pe 
noapte, pentru o persoană. Re
ținem însă și cîteva aspecte ne
gative. Cea mai mare și moder
nă cabană de pe platou oferă 
condiții de igienă la linia de joȘ 
a unui barem admis. Am vizitat, 
împreună cu cabanierul Gheor- 
ghe Moiceanu și cîteva camere 
din noul complex și vechea ca
bană. Poate că acum, o dată cu 
înființarea noii întreprinderi de 
turism și odihnă din Sinaia, care 
a preluat aproape toate caba
nele, se va putea pune problema 
unei „revizii" foarte atente a tu-

O drumeție pornită de la Ne- 
hoiașu, în sus, pe apa Buzăului, 
ne oferă satisfacția unei traver
sări transcarpatice, căci Buzăul 
este unul dintre puținele 'nuri 
ale țării care taie în întregime 
lanțul munților. De-a lungul său 
se întinde vechiul drum comer
cial, care, odinioară, făcea legă
tura între Ardeal și Principate și 
care nici astăzi nu și-a pierdut 
importanța.

In amonte de orașul Buzău 
părăsim cîmpia și ne abatem 
spre Nord-Vest, strecurîndii-ne 
o dată cu rîul printre măgurile 
subcarpatice care formează în 
jurul lui văi largi, înverzite. După 
2 ceasuri și jumătate coborîm 
din tren la Nehoiașu — orășel 
de muncitori forestieri așezat în- 
tr-o mică depresiune, punctul de 
plecare al excursiei noastre. La 
circa 2 km. de aici, apa Buzăului 
simte pentru ultima oară strîn- 
soarea muntelui; la Colțul Pietrii 
malurile de piatră dezgolită, 
foarte apropiate, trădează și as
tăzi, după milenii, victoria apei 
asupra stâncii.

Priveliștea este foarte frumoa
să, armonizîndu-se cu freamătul 

turor locurilor de cazare pe 
munte.

Deși am constatat o abunden
ță de produse alimentare, turistul 
este văduvit uneori de lucrurile 
cele mai proaspete și mai indi
cate. La „Babele", de pildă, nu 
găsești roșii, ridichi, ceapă ver
de etc.*  Avînd în vedere efortul 
pe care îl face un turist pe mun
te, aceste alimente deosebit de 
importante pentru conținutul lor 
în vitamine și calorii trebuie să 
fie prezente în stare proaspătă 
pe masa excursioniștilor.

în încheiere, două propuneri, 
în cabane există și unele arti
cole de galanterie, mercerie și 
de artizanat. Primele sînt de 
strictă necesitate : șosete groase, 
ață de cusut, elastic etc. Trebuie 
însă ca turiștii să fie informați 
asupra posibilității de a-și pro
cura de la cabanier aceste obiec
te. Dacă noi nu întrebam, n-am 
fi știut că la cabană sînt și ase
menea lucruri. A doua propu
nere se referă la carnetul 
C.E.C. pe care turiștii rămași în 
„pană" financiară nu-1 pot folosi 
la cabană. De ce ? întrebarea 
este îndreptățită și pentru fap
tul că în zilele de sărbătoare o- 
ficiile poștale din stațiunile 
montane care efectuează și ope
rații C.E.C. funcționează după 
orarii care nu corespund intere
selor turiștilor. (Dacă cobori 
seara în Bușteni, de exemplu, la 
orele 20,00 nu poți să scoți bani 
fiindcă funcționara de la man
date este deja plecată). Iată, și 
argumentele în sprijinul acestei 
propuneri oferite de cabanierul 
de la „Babele" : „De ce să nu 
putem oferi turiștilor și acest 
avantaj ? Mulți doresc, de pildă, 
să rămînă o zi-două în plus pes
te excursia planificată dar n-o 
pot face fiindcă nu mai au bani 
la ei. Noi, cabanierii am putea 
să efectuăm operații C.E.C.

Aspectele pe care le-am înre
gistrat dovedesc că măsurile lua
te pentru întîmpinarea sezonului 
estival pe platoul Bucegilor nu 
reprezintă decît o parte din ceea 
ce se poate face pentru ca vizi
tatorii acestei zone turistice de 
mare atracție să se simtă cît mai 
bine în excursiile din această 
vară.

permanent al rîului. în compara
ție cu vecinul său, Prahova, rîul 
Buzău este mai puternic, mai vi
jelios, are o vale cu mult mai 
îngustă și, asemenea Oltului, își 
păstrează aceeași lățime de-a 
lungul întregii traversări.

După ce am trecut de Lunca 
Jariștei, la circa 4 km. valea se 
îngustează din nou în punctul 
unde rîul primește pe Șiriu, a- 
fluent ce vine din Munții Bu

zăului. Ne aflăm în Gura Șiriului 
la intrarea căreia putem admira, 
pierdut într-o pădurice de brazi, 
monumentul eroilor români că- 
zuti în primul război mondial.

1 km. mai departe, Băile Și
riu, renumite pentru apele lor 
sulfuroase, tămăduitoare de reu
matism, sînt situate chiar la baza 
muntelui Șiriu. Pavilionul băilor 
este „îngropat**  chiar lingă mar
ginea rîului și apa caldă pă
trunde în sălile de baie direct 
din izvor.

De aici mai departe, părăsind 
pentru o vreme Valea Buzăului, 
putem urca pentru o zi vîrful 
Șiriu (1664 m), mai exact cele 
două piscuri ale sale — „Bocîr- 
na“ și „Mălîia" — cum le denu- 

Ne-am adresat tovarășului 
GHEORGHE DUMITRU, di
rector general al Direcției 
generale de turism intern din 
Ministerul Turismului cu ru
gămintea de a ne prezenta 
citeva date referitoare la 
noutățile turismului estival.

— Oficiile noastre din in- 
treaga țară pregătesc în a- 
ceste zile o gamă largă de 
excursii. Pentru început aș 
menționa faptul că, începind 
de la 1 mai, a fost deschis 
noul sezon turistic de la Sna- 
gov. Tradiționalul tren de 
Snagov, pus în circulație prin 
grija organelor C.F.R. și 
cursele de autobuze care 
pleacă de la Podul Băneasa, 
alături de autocarele Mini- 

I sterului Turismului oferă 
I buoureștenilor posibilitatea 

de a petrece zilnic ore plă- 
I cute în zona turistică a Sna- 

govului. Excursii în zonele 
preorășenești, în zonele tu- 

I ristice apropiate, în stațiuni 
i climaterice, oferă și oficiile 
i județene Bacău. Iași. Har- 
l ghita, Caraș-Severin, Hune- 
' doara, Bihor. Mehedinți, Ti

miș. Dolj și altele. De ase
menea, pe agenda excursiilor 
oferite de oficiile județene 
de turism din Ploiești, Tîr- 
goviște, Sf. Gheorghe, Rim- 
nicu Vîlcea, Constanța. Brăi
la, Buzău, Focșani, Sibiu, 
Slobozia, Slatina și din alte 
județe ale țării sint înscrise 
excursii ce oferă programe 
turistice variate în Bucu
rești.

Obiectivele turistice din 
nordul Moldovei sau nordul 
Olteniei, stațiunile și monu
mentele de pe Valea Oltului, 
frumusețile Văii Jiului sau 
Dîmboviței, cetățile Hune
doarei, Istriei, Rișnovului, 
Branului. Neamțului sau Su
cevei. Grădina Botanică din 
Cluj, stagiunile din județul 
Harghita, monumentele din 
Alba Iulia, din Constanta, 
zonele folclorice din Mara
mureș. din Banat sau Argeș, 
cuprinse in itinerariile și 
programele turistice, sînt în 
măsură să satisfacă un nu
măr sporit de gusturi și pre
ferințe. O mențiune aparte : 
Oficiul județean de turism 
Tulcea este deosebit de bine 
pregătit pentru a găzdui vi
zitatorii Deltei Dunării. Noul 
hotel oferă cele mai 
condiții de cazare și 
Desigur, din meniurile __
rite excursioniștilor nu vor 
lipsi nici preparatele pescă
rești.

Orice turist individual, a- 
dresîndu-se oricărui oficiu 
județean de turism la care a 
ajuns, are cazarea asigurată 
în case puse la dispoziție de 
cetățeni. Aceste spații de ca-. 
zare fac posibilă încă de pe 
acum vizitarea tuturor iude-' 

bune 
masă, 

ofe-

mese localnicii. Traseul nu este 
însă marcat și înainte de a ple
ca pe drumul forestier spre vîrf 
este bine să luăm informații de 
la localnici. Dacă seara ne sur
prinde pe munte, putem înnopta 
la una din numeroasele stâne a- 
șezate pe versanții acestuia. Re
venim în vale, după ce vizităm 
„Lacul fără fund" din preajma 
muntelui.

A doua zi, după circa 6 km de 

îndrum de la Șiriu-Băi, intrăm 
cea mai strimtă porțiune a văii 
rîului: Cheile Buzăului, regiune 
extrem de pitorească. Este locul, 
bine ales, al vechii vămi de la 
hotarul Imperiului austro-ungar 
cu Țara Românească.

în această zonă rîul 
din munții Buzăului un 
fluent, Hartagul. Acesta 
te oferi multe priveliști frumoase, 
dacă, abătîndu-ne din nou din 
drumul nostru, ne încumetăm să 
urcăm spre izvoarele sale.

în drum vom întâlni cîteva 
poieni deosebite „Poiana din 
Cale" și „Bota Mare". în a- 
ceastă zonă, ca de altfel în în
treaga vale a Buzăului, fagul este

primește 
nou a- 
ne poa-

— Pentru cei veniți la o- 
dihnă și tratament în stațiu
nile de pe litoral se organi
zează plimbări de agrement 
cu hidrobuzele pe mare, cu 
plecarea din portul turistic

EXCURSII
E VARA

Oferite de tovarășul GHEORGHE DUMITRU, 
directorul general al Direcției generale de turism intern din 

Ministețul Turismului

Tomis. Mai sînt proiectate: 
excursii la Tuloea cu vizi
tarea mănăstirilor de la 
Cericdere și Cocoș, excursii 
cu hidrobuzele in Delta Du
nării etc. ; excursii la Hîr- 
șova — Vadul Oii — Giur- 
geni — pentru vizitarea ma
relui pod peste Dunăre.

Oficiul județean de turism 
Suceava organizează ex
cursii pentru elevi și tineret 
pe itinerariile : Suceava — 
Ipotești — Botoșani ; Su
ceava — Mănăstirea Humo
rului — Voroneț — Vatra 
Dornei — Moldovița — Su
ceava; Suceava — Tg. Neamț
— Cetatea Neamțului — Po
iana Teiului — Bicaz — P. 
Neamț — Văratec — Agapia
— Humulești — Sucea vas; 
Vatra Dornei — Pasul Pris
lop — Complexul Borșa.

Oficiul județean Gorj or
ganizează excursii pe itine
rariile : Tg. Jiu — Lainici 4- 
Valea Jiului — Petroșani -+• 
Hațeg i— Sarmizegetusa — 
Caransebeș — Herculane -ț 

‘ Orșova — Tg. Severin — Me
tru — Tg. Jiu ; Tg. Jiu 4- 
Craiova — București — Dof- 
tana — Brașov — Sibiu — 
Călimănești — Horezu — Tg.

suveran, bradul apărînd destul 
de rar în calea drumețului.

O permanentă tentație o exer
cită văile pline de surprize pito
rești ale pîrîiașelor ce coboară 

, printre măgurile ce străjuiesc 
valea.

Nu este exclus ca, aventurați 
pe aceste văi, furați de< frumu
sețea locurilor, să pătrundeți a- 
dînc în masivul Ciucaș, spre căile 
de întîlnire cu alte trasee turis
tice ce duc la Cheia sau lă Vama 
Buzăului, la care de altfel putem 
ajunge și dacă urmăm consec
venți firul apei Buzăului. Nu o 

, să avem greutăți cu înnoptatul 
deoarece așezările, cabanele, stâ
nele sînt în această regiune des
tul de apropiate, fapt ce ușurea
ză opțiunea noastră.

In cea de a treia zi, după circa 
18 km. de-a lungul văii lărgite 
a Buzăului, trecem de întorsură 
— loc unde rîul face o schim
bare de 180 grade a direcției 
sale și ne îndreptăm spre izvoa
rele rîului, trecînd prin minunata 
regiune a Vămii Buzăului. Pu
ține sînt locurile atât de mult 
lăudate de oamenii acestor fru
moase meleaguri, așa cum este 
lăudată Vama Buzăului. Ea în
cununează sfîișitul unei drumeții 
pe care ne vom simți mereu în
demnați s-o retrăim.

MICHAELA GEORGESCU

dinți î Tr. Severm — Broș- 
teni —- Orașul Metru — Baia 
de Aramă — Podul Natural 
Ponoare — Pădurea cu liliac; 
Tr. Severin — Porțile de 
Fier — Orșova — Herculane.

Oficiul județean Hunedoa
ra : Turul Ardealului : Deva 

Hunedoara — Alba Iulia 
Turda — Cluj — Oradea 
Arad — Timișoara — Lu

goj — Caransebeș — Hune
doara ; Lupeni — Uricani — 
Cabana Cîmpul lui Neag ; 
Brad — Muntele Găina : 
Brad — Peștera Scărișoara.

Oficiul județean Galați pe 
itinerariile : Galați — Mără- 
șești — SlăiTic Moldova — 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej ; 
Galați — Tecuci — Mără- 
șești.

Agenția județeană Mara
mureș: Baia Mare — Cluj —

Baia

noi 
toate 
țară

Alba Iulia — Deva — Hune
doara — Reșița — Văliug — 
Herculane — Șimian — Por
țile de Fier ; Baia Mare — 
Bizușa — Dej — Cluj — Tur
da — Cheile Turzii — T’~:" 
Mare.

Alte asemenea trasee 
sînt organizate de către 
agențiile județene din

— Am dori să cunoaștem 
unele amănunte despre noile 
baze turistice.

— în perioada octombrie 
1970 — aprilie 1971 au fost 
date în folosință : un hotel 
nou la Brăila, hotelul „Perla" 
la Constanța, un. hotel la Tg. 
Jiu, un hotel la Tușnad, te
lefericul cu cabine de la Po
iana Brașov, un hotel la băile 
Felix, un hotel la 
Brașov, o cabană la 
în preajma Sinaiei, 
cui de la Sinaia — 
— Vîrful cu Dor,

în perioada imediat urmă
toare vor fi date în exploa
tare : hoteluri la Miercurea 
Ciuc. Odorheiul Secuiesc. Sa- 
tu Mare, Timișoara, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Curtea de 
Argeș și Reșița.

De asemenea. în dotație au 
intrat noi autocare și micro
buze...

Poiana 
cota 1300 
telefcri- 

cota 1400

COLTUL

de 
fost

In

peste

fiind 
de

fost

In ultimele două-trei 
vremea s-a menținut căldu
roasă dar instabilă pe întreg 
teritoriul țării. In zonele 
munte înnourările au 
pronunțate și persistente. 
Carpații Răsăriteni precipita
țiile au depășit 20 1. m.p., iar 
în Munții Bucegi cantitățile 
înregistrate au fost și mai 
însemnate. (La Fundata și Vf. 
Omul s-au înregistrat peste
40 l./m.p.). Pe platoul Bucegi
lor e noroi, umezeala - -
întreținută și amplificată 
topirea zăpezilor.

Pe litoral vremea a 
schimbătoare. Temperatura 
mării s-a menținut însă des
tul de ridicată. La Mangalia, 
de exemplu, în ziua de 23 
mai, temperatura apei la opa 
14 a fost de 19,5 grade, iar 
luni dimineața la ora 8 s-au 
înregistrat următoarele va
lori : 18 grade la Mangalia, 
14,8 la Constanța și 20 la
Sulina. Valorile maxime ale
temperaturii aerului nu dife
ră prea mult de cele ale a- 
pei. Se poate face plajă și 
înota în mare.

în curînd, sezonul turistic 
va debuta și în Delta Du
nării. De aceea ne-am adre
sat tovarășului Nicoiae 
Bănilă, președintele Agen
ției Tulcea a B.T.T., care ne-a 
furnizat o serie de informații 
privind serviciile oferite tu
riștilor dornici să viziteze 
Delta.
Agenția organizează 

excursii pe următoarele tra
see :

1. Tulcea — Ceatalul Sfîn- 
tu Gheorghe — lacurile 
Meșter și Tătaru — Tulcea 
(1 zi).

2. Tulcea — Mila 42 — 
Lacul Cîșla — Tulcea (1 zi).

în ambele excursii depla
sarea se fcce cu șalupe, pon
toane sau bărci remorcate. 
Prețul excursiei este de 40 de 
lei, sumă în care e inclusă și 
contravaloarea unui prînz 
pescăresc...

3. Tulcea — Maliuc — Mi
la 23 Crișan — Tulcea (2 zile, 
109 lei). . ,

4. Tulcea — Maliuc — Mi
la 23 — Matița — Sulina — 
Lacul Roșu — Lacul Puiu — 
Brațul Sf. Gheorghe — Tul
cea. (4 zile ; prețul : pentru 
tineri salariați — 279 lei. 
pentru studenți — 271 lei, 
pentru elevi — 213 lei). Pe 
ambele trasee deplasarea 
se face cu pontoane (cabi
ne de 4 locuri), pe care se 
servește și masa.

5. Tulcea — Maliuc — Mi
la 23 — Canalul Eracle — 
Punctul B.T.T. Matița — Du
nărea Veche — Sulina — 
Lacurile Puiu, Roșu, Rosulet
— Punctul B.T.T. „Roșu".
— Sf. Gheorghe — Caraor- 
man — Canalul Litcov — 
Tulcea (10 zile ; preț — 561 
lei pentru tineri salariați, 
546 lei pentru studenți). în 
această excursie deplasarea 
se face cu bărci remorcate 
de șalupe, participanții își 
pregătesc singuri masa, iar 
cazarea se face în corturi de 
4 persoane.

Excursioniștii trebuie să cu
noască în mod obliqatoriu 
înotul, lucru, de altfel, re
comandabil tuturor celor ce 
se deplasează în Deltă.

La punctele turistice
B.T.Ț.  F - ’
cursii pot face plimbări _
agrement cu bărcile sau par
tide de pescuit, pot lua par
te la jocuri sportive și focuri 
de tabără, la seri de dans 
și iocuri distractive.

Pentru toate aceste ex
cursii care se vor desfășura 
în perioada 15 iunie-15 sep-■ 
tembrie, amatorii se pot 
dresa direct agenției B.T.T. 
din Tulcea (telefon 17 24). 
Tot la acest număr se pri
mesc, la cerere, înscrieri pen
tru excursii pe itinerariile : 
Tulcea — Babadag — His
tria — Enisala — Tulcea și 
Tulcea — Murighiol — Mă
năstirea Celic — Tulcea.

Ce se poate spune despre 
intervalul 27 mai — 1 iunie ? 
In regiunile de munte va pre
domina o vreme instabilă, cu 
înnourări destul de pronun
țate. Se așteaptă în continua
re averse însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente 
după asniezele. La început 
temperatura aerului pînă în 
jurul altitudinii de 1 800—2 MW 
m. va oscila, în general. între 
următoarele valori : noaptea 
și dimineața între 3 și 7 gra
de, iar ziua între 12 și 15 gra
de. Peste 2 000 m. noaotea și 
dimineața temperaturile vor 
fi cuprinse între minus unu 
și plus 4 grade, iar ziua în
tre 6 și 12 grade.

Pe litoral vremea va fi 
schimbătoare, cu înnourări 
mai pronunțate la amiază și 
spre seară, cînd sînt posibi
le ploi de scurtă durată. Scă
derea de temperatură ce se 
va resimți în primele zile va 
fi pasageră și nu prea pro
nunțată. Ziua mercurul ter
mometrelor va putea atinge 
22 grade în a doua parte 
intervalului.
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• Primul

Prof. dr. H. C. ERICH CORRENS, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național al Germaniei Democrate, a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica 
Socialistă România, o telegramă în care se spune;

Primiți, vă rog, mulțumirile mele sincere, pentru feliei 
țările cordiale și salutările pe care mi le-ați adresat cu pri 
lejul celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere. Aș 
dori, la rîndul meu, să vă transmit salutări, împreună cu cele 
mai bune urări.

Turneul candidaților
„EUROPENELE DE POPICE 

PENTRU JUNIORI**

au Început clarificările
calificat PETROSIAN

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Farticipanții la sesiunea științifică jubiliară organizată cu oca

zia sărbătoririi centenarului nașterii marelui critic român Ga- 
rabet Ibrăileanu, cadre didactice din învâțămîntul superior și de 
cultură generală, cercetători științifici și studenți din Iași și din 
alte centre culturale ale țârii, au minunatul prilej de a evoca 
figura prestigioasei personalități a literaturii românești în con
dițiile cînd viața spirituală a patriei încadrată armonios in opera 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate cu
noaște, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, 
o efervescență nemaiîntâlnită.

Omagierea lui Garabet Ibrăileanu, figură de prim plan în cul
tura românească, dobîndește o semnificație complexă în con
textul istoric al României de astăzi, visurile tânărului socialist și 
ale profesorului democrat din lașul de altădată care coincideau 
cu năzuințele întregii națiuni, găsindu-și împlinirea deplină în 
anii luminoși ai socialismului.

Ca intelectuali profund atașați politicii partidului, socotim dez
voltarea actuală a științelor umaniste românești parte integrantă 
a înfloririi întregii vieți spirituale a națiunii noastre socialiste, 
hotărîți să milităm neabătut pentru dezvoltarea pe mai departe 
a culturii românești pentru afirmarea sa cît mai strălucită pe 
firmamentul spiritualității universale.

Continuînd tradițiile progresiste ale culturii naționale, ne an- 
gajăm să punem în valoare multiplele potente ale spiritualității 
românești prin perspectiva ideologiei marxiste a partidului apli; 
cată la condițiile specifice ale țării noastre, fructificînd in același 
timp tot ce este mai înaintat in cultura mondială.

Exprimîndu-ne încă o dată atașamentul total față de condu
cerea partidului și statului nostru, față de dumneavoastră per- 
sonal. scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea științei și culturii românești, pentru 
înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii socialiste, Ro- 
mânia.

■

■
'4>.

AZI, LA TIRANA

ROMANIA-ALBANIA
în preliminariile

olimpice

O dată cu începerea celei de a 
doua jumătăți a desfășurării lor, 
în toate cele patru meciuri ale 
candidaților la titlul de campi
on mondial de șah situația a 
început să devină mai clară. La 
Moscova, egalitatea dintre marii 
maeștri Korcinoi și Gheller a 
durat numai o singură zi, de
oarece Korcinoi a restabilit di
ferența de un punct, cîștigînd 
cu ușurință, (27 mutări) partida 
a cincea, în care a jucat cu al
bul. încercarea lui Gheller de a 
se revanșa în partida următoare 
a fost nereușită, partida înche- 
dndu-se remiză, astfel că după 
șase partide, Korcinoi continuă 
să conducă cu 3 1/2—21/2. Re
zultatul final al meciului depin
de în foarte mare măsură de 
partida a șaptea, în care Korci
noi va juca cu piesele albe. în 
caz că ' 
ceastă 
rundă 
carea. 
dintre ____
Uhlmann a luat o turnură ne
așteptată în ultimele trei par
tide. După ce, în partida a pa- 
tra, Uhlmann a ratat, probabil, 
cea mai mare șansă a sa din a- 
cest meci, pierzînd cu albul o

el va reuși să cîștige a- 
partidă, își asigură cu o 
înainte de sfîrșit, califi- 
La Las Palmas, meciul 
marii maeștri Larsen și

poziție net cîștigată (un turn în 
plus .') el a reușit să remizeze 
partida a cincea și își putea în
cerca ultimele șanse de califi
care în cele trei partide rămase 
de jucat. El a pierdut, însă, din 
nou, partida șasea (tot cu al
bul), astfel că marele maestru 
danez conduce cu scorul de 
4—2 și este virtual calificat. Lui 
Larsen îi este suficientă o re*  
miză din ultimele două partide. 
La Vancouver, marele maestru 
american Fischer își continuă 
nestingherit drumul spre califi
care, cu toate că rezistența so
vieticului Taimanov este dîrză, 
Fischer a reușit (în mod incre
dibil, după părerea specialiști
lor) să cîștige partida a doua, 
a cărei poziție finală de întreru
pere era considerată remiză și 
a realizat o nouă victorie în 
partida a treia tot după între
rupere. Fischer conduce ' cu 
3—0 și se pare că are șan
se cel puțin egale și în par
tida a patra care s-a întrerupt 
ieri. Pînă în prezent acesta este 
cel mai inegal meci (din punct 
de vedere al 
scher fiindu-i 
calificare trei 
partide !...

că supercampionul american va 
rata această șansă. în sfîrșit, 
un epilog cu totul neașteptat l-a 
avut meciul cel mai echilibrat 
pînă în prezent, desfășurat la 
Sevilla, între marii maeștri Pe
trosian și Hiibner. După ce tî- 
nărul mare maestru vest ger
man se dovedise o adevărată 
revelație, reușind să-1 tină în 
șah pe excampionul mondial 
timp de șase partide, în a șap
tea întîlnire el a fost depășit de 
experiența rutinatului său ad
versar și a pierdut... Ceea ce a 
surprins însă, destui de neplă
cut, este renunțul lui Hubner de 
a mai continua lupta, el aban- 
donînd meciul în favoarea ad
versarului său î... Astfel, Tigran 
Petrosian la scorul de 4—3 cîș- 
tigă acest meci șâ este primul 
calificat în faza următoare a 
meciurilor pentru titlul mon
dial.

FLORIN GHEORGHIU

Un succes de prestigiu
ECHIPA FEMININA A ROMANI El — CAMPIOANA EURO*  

PEANA

în cea de-a doua zi a Campio
natului european de popice, for
mația feminină (antrenor Con
stantin Neguțoiu) a realizat o 
performanță excelentă cîștigînd 
de o manieră categorică primul 
titlu de campion european. Evo
luția reprezentativei noastre a 
impresionat asistența prin stilul 
desăvîrșit și eficacitatea aruncă
rilor, înregistrînd în cele două 
zile de concurs, 2 421 p.d. cu 63 
mai mult decît următoarea cla
sată. Principala urmăritoare a re
prezentativei României a fost 
echipa R.D.G. care însă nu a pu
tut reface handicapul de 40 p.d. 
înregistrat în prima zi ci, dimpo
trivă, în ultimele schimburi spor
tivele germane au mers mai slab 
astfel că diferența s-a mărit la

63 p.d. realizînd un total de 
2 358 p.d. Iată rezultatele pe 
schimburi realizate de cele 6 ti
nere sportive: Ildico Sziszik 
435, Gali Elisabeta 391, Bordei 
Margareta 408, Vasilica Pințea 
415, Rozalia Ștefutz 372 și Erica 
Szasz 400. Și clasamentul final: 
1, România —- 2 421 de puncte, 
campioană europeană, II. R.D.G, 
2 358 puncte, III. R.S. Ceho
slovacă 2 239 puncte, IV. R.F. a 
Germaniei 2 233 de puncte.

Pînă în prezent evoluția băie
ților noștri ne decepționează, în
trecerea fiind dominată de repre
zentativa R.F;, a Germaniei care 
are toate șansele să cucerească 
un nou titlu. Mîine încep probe
le individuale.

TH. S1R1OPOL

Mesaje de salut adresate
Partidului Comunist Român

O noutate de ultimă oră de 
la Tirana : Ghiță a fost titu
larizat, portarul Coman fiind 
ieșit din formă.

Meciul va fi transmis, re
priza a doua, la posturile 
noastre de radio, cu începere 
de la ora 18,25. Crainic-repor- 
ter : Sebastian Domozină.

In eventualitatea unei vic
torii la limită a fotbaliștilor 

. calificată
al treilea

scorului) lui Fi*  
necesare pentru 

remize din cinci 
Este greu de crezut

PENTATLON ATLETIC ȘCOLAR
La start... etapa Păcat că tribunele

Cu prilejul semicentenaru- 
lui P.C.R., au continuat să so
sească mesaje prin care se 
transmit Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, conducerii partidului 
călduroase felicitări $i urări 
de noi succese, se exprimă 
sentimentele de prietenie și 
solidaritate Internaționalistă 
cu comuniștii români, dorin
ța de a extinde, în viitor, ra
porturile bilaterale de colabo
rare tovărășească, se sublinia
ză rolul determinant al P.C R. 
în înfăptuirea ^narilor trans
formări socialiste din țara 
noastră. Astfel de mesaje au 
mai trimis tovarășul Jorge 
Del Prado, secretar general al 
P.C. Peruan, tovarășul Luis 
Carlos Prestes, secretar gene
ral al P.C. Brazilian, tovară-

șui Arnoldo Martinez Verdu
go, prim - secretar 
al P. C. Mexican, 
Comunist din 
(MAKI), Delegația 
tului Central al 
lui Comunist din Indonezia, 
Partidul Tudeh din Iran, 
Partidul Comunist din Israel 
(RAKAH), Partidul Comunist 
Tunisian, Grupul marxist-le- 
niniștilor nigerieni, Partidul 
Socialist Pacifist din Olanda, 
Partidul Muncitoresc Unit din 
Israel (MAP AM), Reprezen
tanța în Europa a Partidului 
Democratic din Kurdistan, 
Asociația de prietenie Dane- 
marca-România, Asociația de 
prietenie Mauriciu-România, 
Organizația de tineret a miș
cării de eliberare națională 
din Namibia.

al C. C. 
Partidul

Isarel 
Comite- 
Partidu-

albanezi, formația 
va fi decisă într-un 
meci de baraj.

• Arbitri etapei 
minică.

judefeană erau goale

de du-

Meciurile etapei a 
a diviziei naționale __ . „
conduse la centru de următo
rii arbitri : C.F.R. Cluj — Ra
pid : Nicolae Cursaru (Plo
iești) ; Steagul roșu — Steaua : 
Cornel Nițescu (Sibiu); Univ. 
Craiova — U.T.A. : Constan
tin Niculescu (București), 
C.F.R. Timișoara — Farul : 
Mircea Bădulescu (Oradea); 
F. C. Argeș — ,,U“ Cluj Con
stantin Dinulescu (București), 
Progresul — Politehnica : Ște
fan Birăescu (Timișoara) ; Di
namo — Petrolul : Mircea Ro
taru (Iași); S. C. Bacău — 
Jiul : Chevork Ghemingean
(București).

XXV-a 
A vor fi

• Balcaniada echipelor de 
tineret.

Aniversarea „mei Eliberării Alricii"

F. R. de fotbal a confirmat 
oficial participarea echipei 
naționale de tineret la viitoa
rea ediție a Balcaniadei. Re
prezentativele de tineret ale 
Albaniei, Bulgariei, Iugoslavi
ei, Greciei, Turciei și Româ
niei se vor întrece la Atena, 
între 1 și 10 iulie.

La 25 mai, popoarele conti- 
aientului african, și alături de 
ele forțele progresiste din lume, 
aniversează „Ziua eliberării 
Africii**.

în Capitala țării noastre, acest 
eveniment a fost marcat printr-o 
adunare festivă desfășurată sub 
auspiciile Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa și Institutului român

pentru relațiile 
străinătatea.

La adunare

culturale cu • Cine va fi campioana ju
niorilor ?

__ __ au participat 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale. studenți africani care 
află la studii în Capitală, 
numeros public.

în încheierea manifestării

se 
un

___________ a
fost prezentat un film artistic. 

Adunări asemănătoare
avut loc, în aceeași zi, în 
nicipiile Cluj și Galați.

Turneul final al campiona
tului național al juniorilor și 
școlarilor va începe dumini
că, 6 iunie, în 4 orașe : Alba 
Iulia, Focșani, Rm. 
Tîrgoviște. Participă 
cîștlgătoare de serii, 
te în grupe, după 
geografic.

Vîlcea, 
cele 16 
împărți- 
criteriul

Sîmbătă seara, în nocturnă, 
pe stadionul „1 Mai“ din Con
stanța și duminică dimineața, 
s-a desfășurat etapa județeană 
a pentatlonului atletic școlar, 
ediția 1971. competiție organiza
tă de U.T.C. La această etapă 
au participat 16 echipe repre
zentative din municipiul și ju
dețul Constanța, în final decla- 
rîndu-se învingători la fete : lo
cul I — Liceul nr. 3 Constanța, 
cu 13 601 puncte, pe locul II — 
Liceul nr. 4 Constanța, cu 12 669 
puncte, locul trei — Liceul 1 
Medgidia, 11 038 puncte. La in
dividual fete : locul I, Mioara 
Gurgu — Liceul nr. 4 Constan
ța, cu 3111 puncte, locul II, Vio
rica Predescu — Liceul nr. 3 cu 
3 033 puncte și locul III Livia 
Trif — Liceul nr. 3, 2 896 punc
te. La băieți locul întîi Liceul 
nr. 4 Constanța, 11 971 puncte, 
locul doi, Liceul energetic Con
stanța, 11551 puncte, locul trei 
C.S.P.T.M. 10 112 puncte. La in
dividual : 1. Marin Vrînceanu,
Liceul energetic Constanța — 
2 736 puncte, 2. Nicolae Nedelcu 
același liceu 2 643 puncte. 3. Puiu 
Gîrbă — Liceul nr, 4, 2 583 
puncte.

In cadrul festivității de pre
miere, organizatorii au oferit 
ocupanților primelor 3 locuri, 
premii în materiale și echipa
ment sportiv, diplome și meda
lii din partea Comitetului jude
țean Constanța al U.T.C.

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat la Satu Mare etapa ju
dețeană a pentatlonului atletic 
școlar, la care au participat 
echipe din licee și școli generale 
ale județului nostru.

în condițiile unui timp favo
rabil (și a unei piste nu pe 
aceeași măsură) s-au înregistrat 
unele rezultate bune. Atît la 
băieți, cît și la fete, și-au adju
decat victoriile echipele Liceu
lui nr. 2 din Satu Mare. Câști
gătoarele locului I au fost se
condate, la băieți, de echipele 
Șc. gen. nr. 1 Cărei și a Liceu
lui agricol Livada, iar la fete 
de cele ale Șc. Gen. nr. 1 Că
rei și Lie. pedagogic din Satu 
Mare. O evoluție deosebită au 
înregistrat în concurs sprinterii 
Doina Sereșan (Cărei — clasa 
a VIII-a) — care a realizat cel 
mai mare punctaj general și 
rezultatul de 12”7 la 100 m plat 
și Sergiu Tîlvîc (Lie. nr. 2 
Satu Mare) cîștigător al celor 
5 probe ale pentatlonului. Ală
turi de cele 8 echipe ce au con
curat atît la băieți cit și la fete, 
au mai fost prezente în concurs 
și alte echipe invitate, întrece
rea bucurîndu-se deci de o bo
gată participare și o bună or
ganizare. Păcat că tribunele 
erau goale...

Concur sul a constituit, totoda
tă, o verificare a atleților pen
tru concursul republican inter- 
județean la care participă spor
tivi -din județele Alba, Bistrița- 
Năsăud, Covasna, Harghita, Să
laj și Satu Mare.

Mai întîi a fost Zamora. 
Omul cu șapca sub bară și 
cu pistolul pe ea, portarul cu 
o mie de povești, intrat de 
mult în legendă, despre care 
auzisem în copilărie istorii 
neverosimile, cel căruia era 
aproape imposibil să-i mar- 
chezî, care din milă mai 
lăsa uneori pe un centru 
înaintaș să înscrie. Frumos ca 
nimeni altul, cilrajos ca ni
meni altul, ager și spectacu- 
loc cum nu mai fusese ni
meni pînă la el. Era un făt- 
frumos din basme, viteaz în
tre viteji ,mîndru și mereu 
încăpățînat să apere totul, a- 
dulat de toți și pretutindeni. 
Nu știu cîte din poveștile 
legate de el sînt adevărate, 
cite din ele sint născociri 
ce-au înflorit și dilatat reali
tatea. Cert este însă că ce
lebritatea sa a rămas 
știrbită decenii întregi, 
nia sa de neegalat, și 
într-un 
mari apar meteoric, 
puțin și dispar apoi 
desăvîrșită uitare. Au încer
cat mulți să-i clatine și să-i 
dărime soclul, să-1 coboare 
de pe înălțimea unde îl așe
zase admirația sutelor de 
mii de suporteri înflăcărați. 
A încercat un Planicka, por
tarul de 1,60 m dar cu sal
turi de panteră ; a încercat 
zburătorul austriac Zeaman, 
maghiarul Grosics, sîrbul 
Beara, brazilianul Gilmar, 
sau mai știu eu care, mulți 
alții.

Unul singur s-a apropiat de 
faima sa, unul singur a întă
rit mitul invincibilității por
tarului de clasă. Lev Iașin. 
Lev Iașin, uriașul îmbrăcat 
în negru, omul cu reflexele 
incredibile, cu plasamentul 
perfect, portarul cu cel mai 
impresionant palmares. A a- 
părut mai în toate țările, în 
toate marile competiții, a 
stat în fața celor mai celebri 
fotbaliști. I-au admirat sal
turile și priza Pele, Eusebio, 
Di Stefano, Gento, Charlton

SCRIMA Turneul
tarilor socialiste

ne- 
fai- 
asta 

ceidomeniu unde 
trăiesc 
într-o

3

Turneul țărilor socialiste la 
scrimă, competiție care se bu
cură de un bun prestigiu dato
rită valorii echipelor aflate în 
întrecere, este organizat în acest 
an de către țara noastră.

Prima zi a fost rezervată pro
bei de floretă masculin — indi
vidual. Din cei aproape 50 de 
concurenți 10 aveau șanse egale 
de a ocupa primul loc. Dar, ca 
in orice competiție de scrimă 
de mare valoare, surprizele n-au 
lipsit. Ele s-au ivit ieri încă din 
primele tururi: Hankler, Arde
leana (România), Woicekowscki, 
Dambrowski (Polonia), Romanov 
(Uniunea Sovietică) nu pot opri 
„torentul" unor tineri floretiști 
și sînt eliminați din concurs.

Finala aduce pe planșa de 
concurs instalată în sala Flo- 
reasca doi floretiști români — 
Iuliu Falb și Tănase Mureșan —1 
trei sovietici — Stankovici, Lei*  
bovici și Koteșev — și pe ma
ghiarul Takacs. Performanțele

anterioare îi recomandau pe fio*  
retiștii sovietici ca favoriți, mai 
ales că ei dețineau și avantajul 
de a fi trei în finală. Totuși, cu 
mai mult calm din partea lui 
Iuliu Falb în asaltul cu Stan- 
covics ordinea clasamentului pu
tea fi cu totul alte, mai ales că 
acesta din urmă a fost întrecut 
de către Tănase Mureșan.

Aceasta însă nu scade cu ni
mic din meritele învingătorului, 
care este și „omul**  de victorii 
din echipa Uniunii Sovietice, 
campioana mondială din ultimii 
ani.

CLASAMENT t Stancovici 
(U.R.S.S.) — 4 victorii, Koteșev 
(U.R.S.S.) — 3 victorii, Falb (Ro
mânia) — 3 victorii, Mureșan 
(România) — 3 victorii, Leibo- 
vici (U.R.S.S.) — 2 victorii și 
Takacs (Ungaria) — zero victo
rii. Astăzi se dispută proba indi
viduală de sabie.

MIRCEA GRUEV• ••••••••••

MARIN NEACSUAGENDĂ

• DUPĂ O SCURTA VIZITA 
în tara noastră, marți după- 
amiază, a părăsit Capitala mi
nistrul comerțului exterior al 
Finlandei, Olavi J. Mattila.

D. V.

• MARȚI A SOSIT IN CA
PITALĂ o delegație a Frontu
lui Patriei din Republica Popu
lară Bulgaria, condusă de Jivko 
Stoianov, membru în Comitetul 
Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Patriei, care face 
o vizită in țara noastră la in
vitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

îil după-amiaza aceleiași zile, 
delegația bulgară a avut o intil- 
nire la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste la 
care au participat Vasile Potop, 
secretar al Consiliului Național, 
și Vasile Istrate, secretarul Con
siliului municipal București al 
Frontului Unității Socialiste.

• MARȚI A PLECAT LA 
ROMA. Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
care va avea convorbiri la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
Italiei. Pe apele liniștite ale lacului Herăstrău
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mături (regionale C.F.R., ICRM- 
uri) și Iii s-au făcut oferte. A- 
cum intr-atit de mari sint ce
rerile incit cooperativa ca să le 
satisfacă pe toate ar trebui să-și 
mărească de încă 4—5 ori pro
ducția actuală. A fost apoi ne
voie de atragerea cîtorva oa
meni cu experiență in 
ționarea măturilor care 
vețe și pe alții. Lucru, 
fapt nu s-a dovedit a 
greu, dovadă că acum 
tesc, muncind în lunile 
nă prin această secție 
50 la sută din membrii coopera
tori, toți cu bune rezultate, fie
care din cele aproape o mie de

confec- 
să-i în- 
care in 
fii prea 
se ro

de iar- 
aproape

Anîi
Nr. mediu 

de norme 
conventionale pe 

cooperator

1954 
1960
1965
1970

115
237
330
408

Evoluția fiecăruia dintre a- 
cești indicatori este destul de 
convingătoare pentru ceea ce a 
însemnat dezvoltarea activități
lor anexe. Sigur, la creșterea 
veniturilor totale realizate în 
medie de un cooperator pe un 
an de zile a contribuit într-o 
mare măsură și îmbunătățirea 
rezultatelor în cultura plantelor 
și in zootehnie dar. relevabil 
este în primul rind sporul de 
yenituri cu care se înscriu de

OVIDIU SUCIU

• LA LIEBEREC au în
ceput întrecerile turneului de 
volei al armatelor *prietene.  
în prima zi de competiție, e- 
chipa Steaua București a în- 
tilnit formația Ț.S.K.A. Mos
cova în fața căreia a pier
dut cu scorul de 0—3 (13—15, 
12—15, 10—15). Intr-un alt 
joc, Dukla Praga a dispus 
cu 3—0 (15—12. 15—6, 15—8) 
de Honved Budapesta.

• PUGILISTUL ROMAN, 
de categoria grea Anghel 
Iancu a obținut un frumos 
succes in turneul internațio
nal de la Bratislava. în reu
niunea finală, Iancu l-a în
vins prin K.O. în repriza a 
Il-a pe cehoslovacul Karac- 
sony. In finala categoriei 
pană, Nicolae Gîju a pier
dut la puncte in fața tinăru- 
lui boxer Vereș din Bra
tislava. Campionul european 
Laszlo Orban (Ungaria), bo- 
xînd in limitele categoriei 
semiușoară. l-a întrecut la 
puncte pe polonezul Lewan
dowski.

Copacii
A

mor in
picioare

etc. A fost de peste 70 de 
ori în echipa sa națională, a 
câștigat campionatul Europei, 
olimpiada, a apărut în echipa 
lumii a cărui căpitan dc e- 
chipă a fost. După aproape 
20 de ani de la prima sa apa
riție. mîine la Moscova i se 
pregătește o retragere pe 
măsura faimei sale. Jucători 
de pretutindeni au venit să-1 
felicite, să-i cinstească măes- 
tria și talentul într-un joc 
de adio. Vom fi miine pre- 
zenți în fața televizoarelor 
să-1 admirăm încă o dată, 
(pentru ultima oară ?) pe 
marele jucător Iașin. Printre 
cei invitați să-i fie ultimi 
parteneri se află și nouarul 
nostru, Dumitrache. Este pen
tru prima dată cînd, un gol 
înscris de el mi-ar aduce tris
tețe. Dar cine nu vrea să-1 
bată, măcar pentru o singură 
dată, pe Iașin ?

Forța sectoarelor anexe
brațe de muncă ale unității re
ușind astfel să înregistreze anu
al' un număr sporit de norme 
convenționale. Și dacă revenim 
din nou cu date pe cîțiva ani, 
facem acest lucru tocmai pentru 
a demonstra ce a însemnat a- 
ceastă activitate anexă, alături 
de altele la care ne vom referi 
mai jos, în dezvoltarea coopera
tivei.

Venit total 
realizat de 

un cooperator

Ponderea 
veniturilor 

din secții 
anexe

2100 5 la sută
6 183 10 Ia sută
9.059 19 la sută

14 *213 20 Ia sută

la un an la altul secțiile anexe. 
Dacă în 1954 în venitul mediu 
al unui cooperator secțiâle ane
xe contribuiau doar cu 105 lei, 
in 1970 acestea din urmă ajung 
la 2840 lei.

Căutind să dezvolte alături 
de prelucrarea paielor de sorg, 
și alte activități anexe care să 
valorifice superior posibilitățile 
locale și să utilizeze mai bine 
forța de muncă, obținînd pe a- 
ceastă cale, creșterea averii ob-

ștești și venituri din ce în ce 
mai mari pentru cooperatori, 
conducerea unității s-a orientat 
în același timp spre lărgirea 
prelucrării producției animalie
re și extinderea prestărilor de 
serviciu. Din introducerea semi- 
industrializării laptelui și din 
difuzarea puilor de găină scoși 
cu un incubator amenajat în co
operativă cu resurse locale, în
casează anual încă o jumătate 
de milion lei iar de pe urma în
ființării unei echipe de căruțași 
(16 platforme hipo) care deser
vește unitățile cooperației de 
consum și populația la transpor
turi, încă un milion lei. Adău
gind la toate astea și existenta 
unui atelier care reunește 30 de 
fierari, rotari, tîmplari și lăcă
tuși, de pe urma căruia coope
rativa, în afară de faptul că 
mai încasează anual de la terți 
aproximativ .100 000 de lei, eco
nomisește sume enorme pe care 
ar trebui să le plătească altor 

' unități care să-i execute diver
se lucrări de reparații, de în
treținere și de investiții — înțe
legem și mai bine locul pe ca- 
re-1 ocupă activitățile de pre
lucrare a produselor agricole și 
prestările de servicii în coope
rativa agricolă din Salonta, loc 
determinant în dezvoltarea ei 
economică.

Folosind cît mai complet și în 
tot timpul anului forța de mun-

că. atrăgind în circuitul econo
mic, cît mai multe resurse lo
cale, această unitate reușește să 
îmbine în chip armonios pro
ducția agricolă cu cea neagri
colă. Rezervele inepuizabile din 
prima sînt astfel superior valo
rificate în cea de-a doua de că
tre o forță de muncă ce altfel 
ar rămîne nefolosită. Fără a 
cdiisidera cîtuși de puțin acest 
stadiu ca punct maxim posibil 
de atins, conducerea cooperati
vei continuă să acorde dezvol
tării acestor activități în con
dițiile înlesnirilor noii legi o și 
mai mare atenție. Lărgind în 
continuare prelucrarea paielor 
de sorg prin dublarea suprafe
ței cu această cultură, mărind 
cu 50 la sută numărul membri
lor echipei de construcții, pre
gătește totodată, începînd cu a- 
cest an, și deschiderea unui nou 
atelier de împletituri din nu
iele pentru care a și plantat 30 
de hectare cu răchită. Această 
orientare, de pe urma căreia se 
preconizează ca veniturile sec
țiilor anexe să ajungă în 1971 
la cel puțin 7 mil-ioane lei, nu 
este întimplătoare. S-a ținut 
cont în primul rind de faptul 
că aceste activități nu stînje- 
nesc cu nimic desfășurarea nor
mală a activității de bază. Ne- 
fiind excedent de brațe de 
muncă în unitate, din primă
vară pînă în toamnă toți coope-

ratorii sînt solicitați de lucră
rile cîmpului, fiind disponibili 
iarna, exact în perioada cînd se 
prelucrează paiele de sorg și 
răchita ; cooperativa avînd a- 
poi și avantajul că oamenii sînt 
deja inițiați în domeniul acestor 
prelucrări, că dispune de ame
najările necesare și are și cli
ent! siguri pentru desfacere.

Experiențe ca cele 
ne-am referit nu sînt 
nici nu le întîlnÂm la 
Mai cu seamă că ele 
rite de o unitate cu 
dintre cele mai bune 
mura agricolă — în 
plantelor și zootehnie, 
cooperativă în care producțiile 
medii pe hectar la culturile ce
realiere depășesc cu mult pro
ducțiile medii pe județ și în 
care producția medie de lapte 
pe cap de vacă furajată a trecut 
de multi ani peste 3000 de litri 
iar valoarea zilei de muncă 
peste 30 de lei, nu ar fi fost 
exclusă tentația reținerii pentru 
a dezvolta într-atît și activită
țile anexe. Adevărați gospodari 
însă, ei au eliminat automulțu- 
mirea, efectele fiind, cum era 
și de așteptat, nu numai de or
din economic dar și social. S-a 
întărit astfel și mai mult încre
derea oamenilor în perspective
le cooperativei, climatul muncii 
permanente determinînd și o mai 
bună structură pe virstă a mem
brilor cooperatori, structură în 
care pe tineri îi regăsim într-un 
procent de peste 20 la sută. Pre- 
zenți în primul rind în aceste 
sectoare, ei au sentimentul uti
lității. satisfacția unui cîștig 
substanțial, a dobindirii. unor 
îndeletniciri cit de cît califi
cate.

RADU DUMITRU

la care 
unice dar 
tot pasul, 
sint ofe- 
rezultate 

și în ra- 
cultura 
într-o

P.S. Prin curțile noastre, 
mai ales prin cele de la 
subsolul clasamentului, este 
mare zăduf. Lucrurile na 
vor în nici un chip să se 
clarifice. Bancarii au trecut 
la Ploiești pe lîneă o victo
rie meritată, sensibil de pre
țioasă, au jucat mai bine, mai 
lucid, mai clar. Și fără în
doială cu mai multă ambiție. 
Au obținut un punct, dar tot 
cu atîta s-au întors acasă și 
băcăoanii. Aceste două 
chipe, plus C.F.R.-ul din 
Cluj. își vor disputa super
ba intîietate pentru locul 14. 
în lupta lor de-acuma vor 
intra cu un cuvînt decisiv și 
arbitrii. Sîmbătă, exceptând 
lașul, pe toate celelalte sta
dioane, cavalerii fluierului 
au lăsat-o mai moale. Există 
un colegiu central de ar
bitri, mult stimat și mult iu
bit de toți, care-i poate trezi 
din dulcele somn ce a în
ceput să-i cuprindă pe cei cu 
două și trei stele. Sus, acolo 
unde viața-i frumoasă și 
roză, plină de perspective a- 
trăgătoare (vezi Inter Mi
lano, Arsenal Londra etc.) au 
mai rămas doar Rapid și Di
namo. Prin Giulești și Ștefan 
cel Mare s-au strîns talăn- 
gile și instrumentele de su
flat în scopul unor reparații 
generale, iar falentații trom- 
petiști suporteri, vorbește lu
mea. vor intra în curînd 
tr-un tratament de ozonifi- 
care. Derbyul cel mare se a- 
propie.

e-

R. D.
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iilede pînă acum, această ce-,„ .-.•ceilalți-, -care nu se sfiau să abu- 
nnța va ramîne neîmplinită, iar 
insatisfacția tinerilor va persista

acum.
~5^MRE LORINTGZ, secreta- 

organizației U.T.C. 4 țesă-
Vtorie, de la Uzinele textile „Ol-
"*tul  \ a ținut să precizeze de la

bun început că, din numărul to-

cei în culpă îl împiedicase de 
la aceasta. Spre deosebire de

secreta-

zeze de un sentiment prost în
țeles, secretarul . s-a temut să 
iacă, la rindul ‘Său apel la prie- 

/'.teiTîe, de aceâstă dată. în folosul

tal de 111 membri, cu regulari
tate la chemările comitetului 
U.T.C. nu răspund decît vreo 20, 
de fiecare dată alții. Imre Lo
rin toz cunoaște totodată foarte 
bine și cauzele care determină 
acest fenomen de distanțare a 
uteciștilor de viața colectivului. 
Conferințele care repetă ceea ce 
tinerii știu deja din presă, lip
sa de ecou de care se izbesc 
dorințele membrilor organizați
ei, caracterul moralizator al 
multora din manifestările inițiate. 
La toate acestea, ca o expli
cație supremă, mi s-a spus că 
„la noi, situația este veche. 
Ne-am obișnuit cu ea. Ce să 
facem întrebarea fusese ros
tită pe tonul împăcat al o- 
mului care constată că se află 
într-o situație fără ieșire. Secre-

organizației. Termenul este exact: 
teama de a nu-și supăra priete
nii, chiar dacă îndeplinirea răs
punderilor pe care le are ca se
cretar U.T.C. îi este periclitată. 
Desigur oă, dacă am aprecia 
atitudinea tinerilor după calita
tea acțiunilor la care sînt che
mați, ea se justifică și pare o 
reacție inevitabilă. Dar situația 
comportă valori educative care 
trec dincolo de aceste raporturi, 
vizînd relații mai adînci, mai in
time. De aceea îi și acordăm un 
loc aparte în desfășurarea de
monstrației. între pledoaria pen
tru un climat de apropiere între 
membrii organizației și această 
stare de lucruri este o evidentă 
distanță. Acceptînd ideea relații
lor de prietenie între uteciști, nu 
putem în același timp subscrie 
Ia manifestarea lor în aceste 
condiții. Un asemenea atribut 
devine cu adevărat necesar doar 
în măsura în care întărește

încrederea 
în inițiativă

tarul organizației nu putea, se 
pare, răspunde la ea, deși fără 
îndoială și-o mai pusese și în 
alte dăți. Schimbînd însă optica 
sub care privești situația dată, 
nu după vechimea ei, ci potri
vit voinței ferme de a o elimi
na din viața organizației, atunci 
apar și căile îndeplinirii acestui 
scop. în primul rînd, înlăturînd 
cauzele care au favorizat actua
la stare de lucruri. Apoi, încu- 
rajîncl cu fermitate apariția u- 
nor idei și proiecte înnoitoare, 
neadoptate pînă acum, capabile 
să imprime climatului general o 
notă inedită cu valențe de di
namizare.

în aceeași organizație însă, un 
fapt în aparență îmbucurător se 
dovedește și el o piedică în rea
lizarea unor idei de mai mare 
prospețime : foarte mulți din
tre cei care evită să fie prezenți 
la acțiunile preconizate de comi
tetul U.T.C. se folosesc ca de un 
argument inatacabil de... priete
nia ce îi leagă de secretarul or
ganizației. Și oum nimeni nu a 
găsit de cuviință să le conteste 
vreodată atitudinea, ea a deve
nit, cum era și de așteptat, re
gulă și tradiție. Secretarul orga
nizației recunoaște și el acum 
că, într-adevăr, are mulți prie
teni în rîndul tinerilor, adăugind 
că nu vede ,nici un rău în asta, 
nici măcar în sustragerea lor de 
la acțiuni în virtutea acestui mo
tiv. Din această cauză nici nu 
făcuse de altfel vreun gest 
pentru a interveni. Prietenia cu

coeziunea colectivului. Aceasta 
despre prietenie. Cît privește so
luționarea cazului, și aici iniția
tiva își reclamă drepturile. Este 
ceea ce se pretinde secretarului, 
ca și întregului comitet U.T.C., 
este curajul exigenței față de 
sine și față de ceilalți. Tocmai 
absența sa din arsenalul norme
lor de muncă ale organizației, 
deși realitatea o solicită mereu, 
precum și introducerea ei hotă- 
rîtă în viața colectivului, ridică 
cota activității Ia nivelul unor 
intervenții pe drept cuvînt ca
racterizate prin acest atribut.

Intîmplările relatate mai sus 
sînt numai aparent distanțate 
una de alta. Ele pot fi foarte 
bine reunite sub o trăsătură co
mună. Dincolo de necesitatea 
cu care încrederea în inițiativă 
este relevată de rezolvarea unor 
împrejurări particulare, ea se im
pune cu atît mai mult unei pre
zențe consecvente în viața orga
nizațiilor U.T.C. dacă o raportăm 
obiectivelor pe care acestea le 
urmăresc. A le cultiva tinerilor 
norme^ de conduită de înaltă e- 
xigență și complexitate umană 
este fără nici o îndoială un pro
ces demn de a fi numit îndrăz
neț. Este firesc, așadar, oa și 
acțiunilor pe care le întreprin
dem pentru îndeplinirea acestor 
obiective să li se pretindă o ca
litate de aceeași ținută, cultivată 
într-un climat de permanentă a- 
deziune la nou.



Lucrările reuniunii europene: 

„Rolul tineretului in pro
cesul dezvoltării sociale"
In cursțjl zilei de ieri la Pa

latul pionierilor din București 
au continuat lucrările în cadrul 
ciclului de studiu european pri
vind „Rolul tineretului in pro
cesul dezvoltării sociale", orga
nizat de Divizia pentru proble
me sociale a Oficiului Națiuni
lor Unite de la Geneva în co
laborare cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
ți Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului din Româ
nia, manifestare la care sînt 
prezenți experți ai O.N.U. în 
probleme sociale și de tineret, 
reprezentanți ai unor organiza
ții guvernamentale și neguver- 
mamentale. d<n .unele țări, ai 
yunoțr instituții internaționale, 
lucratori în organișme^cu ca
racter științific, cultural sau de 
educație din numeroase țări ale 
Europei.

In ședința plenară de dimi
neață pârticipanții la' reuniune 
au ascultat rapoartele privind 
sinteza dezbaterilor din grupe 
asupra temei „Tineretul și mun
ca". în cadrul acestpra s-a in
sistat ' asupra unor problemp 
esențiale privind condițiile inte
grării in muncă, în diferite con
diții, a tinerei generații, a im
portanței pe care o ocupă în 
prezent elaborarea unor prog
noze ale muncii pe o perioadă 
mai lungă, precum și asupra ne
cesității c,a tinerii să poată, găsi 
jcît mai multe satisfacții în ac
tivitatea lor profesională. Ra
portorul principal al temei, dr. 
Fred Mahler, directorul adjunct 
al Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului din 
România a evidențiat, în 
cadrul unei scurte intervenții, 
necesitatea abordării probleme
lor muncii nu în mod izolat, ci 
în deplină conexiune cu cele
lalte teme aflate în dezbaterea 
ciclului cum sînt educația, me
diul înconjurător/ timpul liber, 
asistența socială etc.

In concluziile finale asupra 
temei „Tineretul și munca" di
rectorul ciclului de studiu, dr. 
Ovidiu Bădina, directorul. Cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului din țara 
noastră, a subliniat largul inte
res al participanților -față de a-

Deschiderea lucrărilor
celui de-al IX-lea Congres 

al F.D'.J. din R.D.G.
în sala sporturilor ..Werner 

Seelenbinder' din Berlin, și-a 
deschis lucrările cel de-al IX- 
lea Congres al Uniunii Tine
retului Liber German (F.D.J.). 
Participă peste 2 000 delegați 
precum și 62 delegații.ale unor 
organizații de tineret din 46 de 
țări.

Din Republica Socialistă 
România ia parte o delegație 
condusă de Ioan- A. Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Memoria 
Comunei

La Paris continuă să se 
desfășoare manifestări con
sacrate aniversării centena
rului Comunei : expoziții co- 

* memorative, -mitinguri și ser
bări populare organizate in 

. special de Partidul Comunist 
Francez.

Grupul tinerilor turiști ro
mâni, aflat la Paris la invi
tația, Organizației de Tu
rism 9. Tineretului (LVJ), 
care își desfășoară activitatea 
sub egida Mișcării Tineretu
lui Comunist Francez, a par
ticipat la cîteva din aceste 
acțiuni. Tinerii români au vi
zitat expoziția „Trei zile de 
carte marxistă" organizată în 
pavilionul 7- al Halelor din 
Paris. La standurile expozi
ției ei s-au întîlnit cu perso
nalități ale vieții culturale 
franceze, scriitori comuniști 
și progresiști. Grupul român 
a fost, de asemenea, oaspete 
al primăriei din Montreuil 
unde Partidul Comunist 
Francez deține majoritatea 
în consiliul municipal încă 
din anul 1935. Ni s-a vorbit 
pe larg despre realizările 
municipalității acestei așe
zări de peste 100 006 de lo
cuitori, în marea lor majo
ritate muncitori și mici me
seriași, al treilea ca mărime 
din așa>»numita „'centură ro
șie a Parisului".

In sfîrșit, după. întilnirea 
cu membrii Mișcării Tine
retului Comunist din Ivry — 
una - din suburbiile muncito
rești ale Parisului — tinerii 
români au avut discuții cu 
reprezentanți ai Comitetului 
Central al M.J.C.F., Jose 
Fort, membru al Biroului 
Național și secretar res
ponsabil cu relațiile inter
naționale, a explicat sarcinile 
care revin Mișcării Tineretu
lui Comunist Francez în ac
tuala situație politică din 
Franța, precum și condițiile 
specifice în care iși desfă
șoară activitatea.

Grupul de turiști români a 
participat, de asemenea, la 
marea intilnire a tinerilor co
muniști din regiunea pari
ziană. Alături de cei peste 
15 000 de tineri francezi, ei 
au adus un pios omagiu me
moriei comunarzilor.

Vizita și participarea 
grupului de tineri români la 
manifestările consacrate cen
tenarului Comunei au repre
zentat o contribuție la sțrîn- 
gereâ legăturilor de priete
nie dintre organizațiile cornii; 
niște de tineret din cele două 
țări, intre tineretul român și 
francez.

PETRE JUNIE
Paris, mai 1971 

ceastă temă. El a relevat necesi
tatea de a asigura pentru tinerii 
din toate țările posibilități mul
tiple de afirmare pe plan pro- 
fesiqnal, de a intensifica cola
borarea specialiștilor, a militan- 
ților pe tărijn. obștesc, a tuturor, 
celor interesați în soarta socie
tății de mîine, în vederea valo
rificării cit mai depline a ca
pacității de muncă a tineretu
lui, pentru elaborarea unor 
programe pe linia formării cul
turale, a educației tineretului, 
probleme aflate în s.trînsă legă
tură, cu problema muncii, cu 
atît măi mult cu cît în zilele 
noastre revoluția tehnico-știin- 
țifică are mari implicații asupra 
formării și integrării în muncă 
a tineretului. Vorbitorul s-a re
ferit apoi la o serie de acțiuni 
care ș-ar impune în. vederea 
creării condițiilor,' r permițînd 
participarea și consultarea unor 
largi pături ale tineretului la 
măsurile care-1 privesc.

După amiază aiț început dez
baterile- asupra . raportului final 
al reuniunii, iar,seara organiza
torii români aii oferit oaspeților 
o gală de filme documentare.

* I. T.

Cocteil oferit de 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri
Marti la amiazq, vicepreședin

tele. Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, a oferit un cocteil 
în cinstea participanților la Re
uniunea europeană de studiu 
„Rolul tineretului în procesul 
dezvoltării sociale" — manifesta
re științifică internațională ce se 
desfășoară la București.

Au luat parte 'Dan Marțian, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, 1' Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoa
ne oficiale.

La ședința de deschidere au 
luat loc în prezidiu Walter 
Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat, Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, șefii delegațiilor străine.

Raportul de activitate , inti
tulat „Răspunderea tineretu
lui în realizarea societății so
cialiste dezvoltate în R.D.G. și 
sarcinile Uniunii Tineretului 
Liber German" a fost prezen
tat de primul secretar al Con
siliului Central-al F-D.J. din 
R.D.G., Guenther Jahn.

Nikolai 
Podgornii 
h Cairo

La invitația lui Anwar Sadat, 
președintele R.A.U. și președin
te al Uniunii Socialiste Arabe, 
la Cairo a sosit marți intr-o vi
zită neoficială de prietenie Ni
kolai Podgornii. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniu- 

. nii Sovietice.
în aceeași zi, Anwar Sadat și 

Nikolai Podgornii au avut o in- 
tîlnire. care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

Constituirea 
Asociației 

studenților 
marxiști 

din R. F.G.
BONN 25. — Coresponden

tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : La Bonn a 
fost constituită Asociația stu
denților marxiști din Repu
blica Federală a Germaniei. 
Asociația care va purta nu
mele de „Spartacus", a luat 
ființă în urma unui congres 
federal la care au participat 
250 de delegați, reprezentînd 
un mare număr de organiza- ■ 
ții și grupări ale studenților ■ 
vest-germani. Președinte al 
asociației a fost ales Chri- ’ 
stoph Strawe. Conducătorii 
asociației nou constituite au 
anunțat că programul de ac
tivitate ai acesteia se va baza 
pe principiile socialismului 
științific și ale luptei. împo
triva neonazismului și impe
rialismului. S-a anunțat, tot
odată, că asociația va cola
bora strîns atît cu organiza
țiile de tineret ale Partidului 
Social Democrat din R.F.G., 
cît și cu “cele ale Partidului 
Comunist German. 1

La lucrările Congresului A- 
sociației „Spartakus**  a luat 
parte și Ana Maria Mănăilă, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.R.

„Z/i/a 
tinereții" în 
Iugoslavia

Pe stadionul Armatei Popu
lare din Belgrad a avut Ioc j 
marți seara o serbare sportivă j 
consacrată tradiționalei „Zi a 
tinereții", celebrată în Iugo- 
slavia în fiecare an la 25 mai. 
In cadrul acestei manifestări, 
ultimul sol al Ștafetei tinere
tului — care a străbătut de la 
12 aprilie întreaga țară — a 
înmîn-aț președintelui Iosip 
Broz Tito făclia simbolică.

Programul sportiv desfășu
rat pe stadion, cu acest prilej, 
a reunit peste 6 000 de tineri 
și tinere din principalele ora
șe iugoslave.

• ÎN PREZENȚA a 120 de 
reprezentanți ai cercurilor in
dustriale bancare și comerciale 
din R.F.G., la Koln a fost con
stituit „cercul pentru promova
rea relațiilor industriale și co- 
mefbiale dintre Republica Fede
rală a Germaniei • și Polonia". 
Președinte al cercului a fost 
ales Otto Wolf von Amerongen, 
președintele Federației Camere
lor de Industrie și Comerț din 
R.F.G..

de]pjestje|ho|tare
Lucrările celui de-al 
XlV-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia

care, au decedat în intervalul de 
la Congr'ekut al XIII-lea.

Vasil Bilak. membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, a salutat pre
zența la Congres a delegațiilor 
străine. Apoi, delegații au ales 
organele de lucru ale Congresu
lui și au adoptat următoarea or
dine de zi :

— Raportul privind activitatea 
partidului și dezvoltarea societă
ții în perioada de după Con
gresul al XilI-leă, prezentat de 
Gusțav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

— Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie și Control, prezentat 
de Milos Jakes, președintele Co
misiei.

— Raportul cu privire la prin
cipalele direcții ale politicii eco
nomice a partidului în perioada 
1971—1975, prezentat de Lubomir 
Strpugal, președintele guvernului 
federal al R. S. Cehoslovace.

— Alegerea organelor condu
cătoare ale. partidului.

La primul punct al ordinei de 
zi, a luat cuvîntul Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia.

I •

ANGLIA :

Pro și contra
Deși purtate în stilul cel mai strict confidențial, convorbirile 

Heath-Pompidou au lăsat să se întrevadă hotă firea cabine
tului conservator britanic de a adera la C.E.E) ca și a celui 
mai decisiv factor —- Franța — de a-l accepta în sfîrșit, ca 
partener.'. O dată perfectată această îuț&dgere, mai rămîn de 
soluționat problemele rămase în suspensie la Bruxelles privind 
termenii de lungă durată ai aderării.

La Londra, locul sondajelor de opinie net nefavorabile intră- 
. rii în comunitatea „celor șase" l-a luat calculul amănunțit al 
partizanilor și adversarilor aderării din'FarUiment, forul care, în 
ultimă instanță, va hotărî asupra sorții Negocierilor purtate an
terior între președintele Pompidou, și premierul Heath la Paris. 
Britanicii nu vor fi chemați să se pronunțe printr-un referendum 
asupra problemei în discuție, așa cum se va întîmpla în Dane- 
neniarca, Norvegia și Republica Irlanda, așa incit nu ar fi de 
mirare ca în ciuda celor 60 de procentuale populației britani
ce care se opun aderării, votul în‘ Camera Comunelor să ia o 
altă întorsătură. Pînă acum calculele aritmetice indică o divizare 
destul de pronunțată atît printre conservatori, cît și laburiști și 
deși ar putea interveni și alți factori care să influențeze într-un 
sens sau altul numărătoarea voturilor, pro și contra, circumstan
țele actuale indică următorul raport de forțe: 177 de conserva
tori din cei 326 de reprezentanți. ai .partidului de guvernămînt în 
Camera Comunelor aparțin așa-numitului „Grup conservator 
pentru Europa", al cărui președinte Sir Tufton Beamish a jucat 
un rol hotărîtor în stririgerea forțelor partizanilor conservatori ai 
aderării. Sir Derek Walker-Smith conduce grupul .celor 40 de 
oponenți și se bazează pe anumite calcule potrivit cărora, accep
tarea de către negociatorii britanici a unor termeni nesatisfăcă
tori la Bruxelles, privind Viitorul Noii Zeelande, regulamentele 
de pescuit comunitare precum și soarta fermierilor, i-ar putea 
atrage pe alți 40 de conservatori în rîndurile grupării sale. Ră
mîn deci, în afara calculului, mai mult de 100 de deputați con
servatori. care, după o formulă uzitată, „doresc să aștepte și să 
vadă", evident, rezultatele obținute de reprezentantul britanic la 
Bruxelles, Geoffrey Rippon, pentru a-și exprima alegerea. Ei re
prezintă „zona cenușie" din care ambele tabere încearcă să-și 
recruteze noi aderenți. N-ar fi exclus, însă — practica a dove
dit-o — ca în fața puternicei opoziții laburiste față de adera
re, multi deputați conservatori, încă nedeciși, să se pronunțe 
pentru C.E.E. și aceasta nu din convingere, ci în ultimă instan
ță pentru a nu periclita prin atitudinea lor pozițiile partidului 
conservator.

Dintre cei 284 de laburiști. 127 au semnat o moțiune a lui 
John Silkin care se opune virtual oricărei aderări, indiferent de 
termenii la care s-ar ajunge. Pe de altă parte, la 11 mai a apărut 
în ziarul „The Guardian" un gen de manifest în favoarea 
aderării pe care fuseseră solicitați să-și ppnă semnăturile depu
tății laburiști. Totalul a fost de ldp. Șeful partidului, , Harold 
Wilson, membrii cabinetului său ,în opoziție, precum și cei apro
ximativ 50 de deputați laburiști'care nu apar nici pe moțiunea 
lui Silkin 'și niei pe'miănif estul din „The Guardian" rămîn în ex
pectativă. S-ar putea ca abia la conferința partidului laburist, 
fixată să aibă loc pe 24 iulie, pozițiile acestora sa se definitiveze, 
ele depinzînd în fond mult mai mult de alinierile din partidul 
advers, conservator, decît de rezultatele tratativelor de la 
Bruxelles. Indiferent de rezultatul votului, prețul aderării nu poa
te fi subapreciat în condițiile în care, după unele estimări con
servatoare, iarna dui 1971 va însemna un milion de șomeri (dacă, 
se merge în ritmul înregistrat în ultimele trei luni, adică de 
100 000) și o spirală a prețurilor in continuă creștere.

DOINA TOPOR

Marți, <au - început în Palatul 
Congreselor din Parcul de cul
tură și odihnă „Julius Fucik" din 
Praga lucrările celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

La lucrări iau patte circa 1 20G 
delegați. Participă, ca invitați,, 
delegații ale unor partide comu
niste și muncitorești, ale unor 
partide socialiste de stingă și de
mocratice, ale unor mișcări de 
eliberare națională.

Alături de conducătorii altor 
delegații invitate. în Prezidiul 
Congresului au luat loc conducă
torul, delegației Partidului Comu
nist Român, tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și ceilalți membri ai de
legației.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Ludvik Svoboda, 
membpu al Prezidiului C.C. «I 
P. C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere in memoria 
unor militanți cehoslovaci și din 
străinătate ai mișcării comuniste 
și muncitorești, precum și ai 
luptei de eliberare națională,

Fidel Castro 
l-a primit pe 

Gheorghe Radulescu
HAVANA 25. — Corespon

dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite : Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar ai 
Republicii Cuba, a primit pe 
Gheorghe Radulescu, membru 
al. Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

In cursul întîlnirii au fost 
discutate probleme privind 
colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică 
dintre România și Cuba, pre
cum și alte probleme de in
teres comun. S-a apreciat că 
există posibilități pentru ex
tinderea schimburilor econo
mice, a colaborării și cooperă
rii dintre cele două țări și a 

fost subliniată de ămbele 
părți dorința de a se dezvolta 
în continuare relațiile frățești 
multilaterale dintre..Romârțip 
și Cuba. Fidel Castro a trans
mis un salut cordial, tovără
șesc. secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu.

La întîlnire. care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
cordială au fost prezenți din 
partea română Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de co
laborare și cooperare econo
mica și tehnică? precum , și 
Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana, iar din 
partea cubană Pedro Mi ret, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul industriei mi
nelor, combustibilului și me
talurgiei.

EXPOZIȚIE
LA MOSCOVA: 

„ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ

ÎN ANII 1966-1970"
In holul Lectoratului cen

trat al Asociației unionale 
„Znanie" din Moscova a 
avut loc marți deschiderea 
expoziției fotodocumentare 
„România socialistă in anii 
1966—1970".

Luînd cuvîntul la verni
sajul expoziției, acad. Ivan 
Artobolevski, președintele 
Asociației, a relevat marile 
succese repurtate de poporul 
român în această perioadă 
sub conducerea partidului 
său comunist.

A luat apoi cuvîntul Vla
dimir Kudikin, ‘ prim-vice- 
președinte al asociației 
„Znanie" din R.S.F.S.R. Din 
partea ambasadei române la 
Moscova, a vorbit Ion Ciu- 
botaru, ministru consilier al 
ambasadei.

Ion Pățan 
in Nigeria
Marți Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Mi- 
■niștri. șeful delegației guver
namentale economice române a 
avut o intilnire cu oameni de 
afaceri nigerieni. La încheierea 
convorbirilor. Ion Pățan, a ți
nut o conferință de presă la 
care au participat ziariști nige
rieni și corespondenți străini 
acreditați in capitala Nigeriei.

în aceeași zi, delegația gu
vernamentală economică ro
mână condusă de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, a părăsit Lagosul în- 
dreptindu-șe spre Nouakchott, 
Mauritania.

• PREMIERUL Consiliului 
de Stat ai R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit pe cetățeanul 
american William H. Hinton, cu 
soția. Cu acest prilej, anunță 
agenția China Nouă, a avut loc 
o convorbire cordială, desfășu
rată într-o atmosferă de priete
nie.

Sesiunea 
Consiliului 
General al 

Internaționalei
Socialiste

In capitala Finlandei s-a des
chis marți sesiunea de trei zile 
a Consiliului General al Inter
naționalei Socialiste, la care 
participă aproximativ 150 de de
legați din 35 de țări.

Deschizînd. lucrările conferin
ței, Bruno Pitterman. președin
tele in exercițiu al Internațio
nalei Socialiste, a arătat câ pe 
ordinea de zi a sesiunii sînt în
scrise trei probleme principale : 
evoluția situației internaționale. . 
politica păcii și colaborării in 

.Europa, colaborarea politică și 
progresul economic în țările 
„lumii a treia".

în ședința de dimineață. Ha- ; 
rold Wilson a prezentat rapor- , 
tul asupra evoluției situației in- • 
ternaționale. . ■ .

Vorbitorul șL.a .exprimat satis- , 
faeția pentru noua orientare. a ; 
politicii; guvernului vest-german 
față de țările socialiste din Eu- ■ 
ropa, și a.-subliniat însemnata- • 
tea.^eclarâiiilor'făcute recent la J 
Tbilisi de secretarul general al .
C.C.;  al P.C.U.S., Leonid Brej- 
riev, privind începerea de nego- , 
cieri in problema reducerii for- 
țelor- militare și a unor măsuri 
de dezarmare pe continent. Ha
rold Wilson a evidențiat, în-în
cheiere. rolul activ al Republicii 
Populare Chineze pe scena poli
tică internațională.

Revin la Varșovia după o 
întrerupere relativ
scurtă, suficient de 

scurtă ca imaginile de acum 
de pe străzile capitalei să se 
confunde cu cele cunoscute, 
ca peisajul urbanistic să nu 
ofere deosebiri față de ceea 
ce știam. Pe Nowy Swiat 
desprind animația cunoscută 
la orele amiezii. Văzută de 
dincolo, de pe celălalt mal 
al Vistulei, Stare Miasto se 
deschide privirii : urbe me
dievală, învăluită de liniște, 
retrasă în trecut. în vecină
tatea Palatului Culturii, ma
rile și modernele magazine 
și îndeosebi War, Sawa și 
Juniov, încadrate într-o reu
șită formulă arhitectonica, 
rețin interesul cumpărători
lor. Acest dutc-vino caracte
ristic se desenează neîntre
rupt de dimineața pînă sea
ra. îndeosebi acum, la înce
put de primăvară. în Lazi- 
enki, florile și-au deschis 
cupele multicolore, promena
da de pe aleile parcului an
ticipând zile următoare cînd 
la statuia lui Chopin vor ră
suna din nou concertele de 
duminică.

Poate tocmai această im
presie de cunoscut, de fami
liaritate cu Varșovia de as
tăzi, m-a făcut să aștept cu 
și mai mult interes întîlni - 
rea de la primăria orașului. 
Ărn la îndemină un album 
„Warszawa 1945 —1970" — 
un album-document, însu- 
mind secvențe din orașu? 
stîrșitului de război cînd 85 
la sută din construcții însem» 
nau ruine. Cum arată astăzi, 
se poate convinge oricine. 
Dar mai departe ?

în 1969 s-a aprobat planu? 
de dezvoltare a orașului 
care are în vedere tocmai 
soluționarea în perspectivă a 
dificultăților ce decurg din 
creșterea aglomerării urbane, 
în 1985 se estimează un ni
vel al populației de 1 600 000 
locuitori. Pentru a fi pregă
tit să-i primească — sporul, 
în majoritate, realizîndu-se 
prin transhumantă — orașul 
are prevăzută în răstimpul 
1966—1985 o suprafață locui
bilă nouă de 15 milioane me
tri pătrați. 70 la sută din cu- 
bajul de locuit fiind clădiri 
înalte, de 11 etaje, hoteluri- 
le ajungind chiar Ia 23—39 
nivele. O atenție deosebită 
se va acorda prestațiilor de 
servicii, insuficiente în pre
zent și concentrate mâi ales 
pe arterele principale. în ju
rului Palatului Culturii se 
vor înălța construcții de ma
re efect arhitectural dar și 
cu deosebită importantă 
funcțională — gara centrală, 
agenția aero, hoteluri. Tran
sportul rămîne unul din 
punctele de interes deosebit 
în condițiile în care traficul 
de călători sporește, iar nu
mărul vehiculelor auto, în 
perspectiva următorilor 15 
ani, se va mări de patru ori. 
Se va construi, în sprijinul 
rezolvării acestei probleme, 
un inel de transport exterior 
orașului, se vpr moderniza 
actualele trasee de viteză 
sporită de pe nțalul Vistiilei. 
Aproape 100 de intersecții 
își vor găsi rezolvarea prin 
confecționarea de viaducte 
ori pasaje subterane. In par
tea de nord este prevăzută o 
nouă gară pentru navetă. Iar 
prin 1975 vor fi atacate lu
crările pentru metrou. Prima 
linie, parțial în tunel, însu- 
mind 20 de km,, va direcțiar 
na orașul de la nord la sud.

Orice discuție despre in
tențiile urbanistice ale Capi
talei include obligatoriu în 
aceste zile referiri la recon
strucția palatului din Varșo
via. Reconstrucție ? în fapt 
este vorba de o zidire de la 
fundații a unei clădiri care 
astăzi nu păstrează — în cei 
cițiva metri cubi de cărămi
dă rămași în picioare — ni
mic din amintirea fastuoasei 
existențe de altădată. Ulti
mul război l-a transformat 
complet în ruine. Recent 
printr-o hotărîre a conduce
rii de partid, s-a decis refa
cerea lui întocmai cum arăta 
înainte de distrugere. O lu
crare armonioasă, de durată, 
dar pentru a cărei realizare 
nu se precupețește nimic. A- 
nul viitor deja construcția va 
fi avansată. Se estimează fi
nisarea către sfîrșitul dece
niului. Un mare volum de 
manoperă va fi consumat 
pentru a reda strălucire a- 
cestui important monument 
arhitectonic, amintire scum
pă varșovienilor, întregii Po
lonii.

La Katowice, în peisajul 
atit de caracteristic ba
zinului Sileziei, orașul 

cu semnele distincte ale con
strucțiilor din ultimii ani, cu 
blocuri mari desfășurate pe 
bulevarde ample, își deru
lează existența în climatul 
specific al acestei zone pu
ternic industrializate. „Deși 
unul din cele mai mici din 
țară, cuprinzînd doar 3 la 
sută din teritoriu și 12 la su
tă din populație, voievodatul 
nostru deține o însemnată 
pondere in economia națio
nală" — ne sublinia tovară
șul Zdzislaw Grudziem, pri
mul secretar al comitetului 
voievodal de partid Katowi
ce. Afirmația, rostită cu mîn- 
drie de fiecare locuitor de 
aici, se sprijină ne cîteva ci
fre de-a dreptul spectacu
loase. Să amintim doar că 
este vorba de 90 la sută din 
producția de cărbune. 60 la 
sută din producția de metal 
laminat. 40 la sută din cea 
de metale neferoase și este 
de ajuns, credem, pentru a 
sugera dimensiunea industri
ală impresionantă . a acestui 
colț de tară. în care piesa- 
gigant rămîne — o simți la 
tot pasul — cărbunele. în 
întreaga Silezie superioară 
cărbunele se află la el acasă. 
Ni se dau cifre, privim gra
fice atestind creșterea în 
timp a producției de cărbu
ne. principala rampă a spo
rului de producție in indus
tria extractivă — introduce

rea largă a mecanizării și a- 
utomatizării. Am vizitat una 
din aceste unități racordata 
la cele mai mari pretenții ale 
tehnicii mineritului. mina 
IAN, . întreaga producție fi
ind complet mecanizată. Me
dia de virstă a colectivului 
minei — 30 de ani. Pentru a 
lua cunoștință de desfășura
rea procesului tehnologic nu 
este nevoie de tradiționala 
echipare cu haine, cască și 
lampă de miner. Nu se re
curge nici la atît de obișnui
tul ascensor pentru a coborî 
în abataje. Din sala pupitre- 
lor de comandă este accesi
bilă panorama lucrărilor în 
suficient de multe puncte de 
lucru. O sală spațioasă în 
centrul căreia o masă semi
circulară, cu butoane, tele
fon, aparate de măsură și 
control, două magnetofoane. 
Un televizor pe ecranul că
ruia pot fi citite operativ re
zultatele in producție. Două 
panouri mari alăturate — li
nul cu traseul tehnologic și 
un altul cu urmărirea para
metrilor de lucru. Deasupra, 
— șase televizoare cu ima
gini din întreprindere. în 
sfîrșit, la îndemină, un cal
culator care stabilește prog
noza.

întilnirea de la Comitetul 
voievodal de partid ne-a re
levat aspecte interesante din 
activitatea de fiecare zi a 
oamenilor muncii din Kato
wice. Obiectivul principal al 
lucrătorilor din minerit este 
creșterea în continuare a 
producției de cărbune. Inten
sificarea mecanizării și auto
matizării va compensa, toto
dată, refluxul de forță de 
muncă, atit de caracteristic 

Zile de primăvară
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industriei extractive. Se fac 
eforturi pentru obținerea 
cărbunelui cocsificabil, pen
tru obținerea fontei prin re
ducerea directă a minereu
rilor de fier, o comisie spe
cială studiind acest grup de 
probleme. în plus, pentru si- 
derurgi, sarcina de căpetenie 
rămîne, formulată în terme
nii cei mai generali, produ
cerea de fontă și oțel de ca
litate superioară dar cu pre
turi de cost din ce în ce mai 
reduse.

Cracovia, oraș de maximă 
densitate turistică, te
ritoriu în care își dau 

întîlnire in fiecare an aproa
pe o treime din turiștii ce 
vin în Polonia. Străzile scli
pind sub aura veacurilor, ca
se dăinuind de secole, locuri 
amintind prin fiecare piatră 
de evenimente trecute în fi
lele istoriei. Salvată de vici
situdine mai mult decît alte 
așezări poloneze, Cracovia 
pare vitrina deschisă spre 
timpuri și evenimente trecute 
de mult în amintire. Aceasta 
nu înseamnă însă, cîtuși de 
puțin o expediere a așe
zării, a regiunii, exclusiv in 
seama timpului trecut. Voie
vodatul Cracovia, orașul în
suși, se identifică pe harta 
economică a țării cu între
prinderi de mare calibru, aici 
realizîndu-se 10 la sută din 
producția industrială a Polo
niei. în pintecele cuptoarelor 
cunoscutului Nowa Huța, o- 
raș apărut in vecinătatea 
Cracoviei in anii socialismu
lui, se realizează 5,5 milioa
ne tone dc otel. Combinatul 
metalurgic „V. I. Lenin" fi
ind sub raportul producției 
cel mai mare din tară, dispu- 
nînd in prezent de peste 
30 000 de salariați. Doar cu cî
teva zile inaintea sosirii noa
stre intrase în funcțiune un 
nou convertizor — al treilea. 
Cu acest prilej ani aflat că 
dezvoltările ulterioare preco
nizate in perimetrul capaci
tăților de producție vor ridi
ca la 7 milioane tone canti
tatea anuală de otel.

Puternic centru cultural și 
științific, Cracovia înmănun
chează astăzi un important 
număr de instituții cultural- 
artistice, unități de învălă- 
mint și de cercetare. Am vi
zitat Universitatea Jagellonă, 
lăcaș de învătămint, sub ale 
cărei arcade s-au perindat 
de-a lungul secolelor figuri 

ilustre ale culturii și științei. 
Astăzi, prețuind și clezvol- 
tind tradițiile locului, fiin
țează aici 12 unități de învă- 
țămînt superior, 174 de cen
tre de cercetare, 8 teatre, 
ceea ce conferă Cracoviei 
satisfacția, de a fi după Var
șovia, cel mai mare centru tie 
inteligentă cultural-artistică. 
Orașul, el însuși un imens 
muzeu in aer liber, dominat 
de crenelurile castelului Wa- 
wel. fericită combinație de 
croială arhitectonică și co
lecții muzeale, cripta mari
lor voievozi ai Poloniei, dis
pune de o impresionantă re
țea de muzee — peste 60.

Discuțiile la Zakopane în
cep și se termină cu 
probleme privind turis

mul. Mica localitate (mică 
într-un fel spus, ea însumînd 
acum aproape 30 000 de locu
itori) de pe colinele Tatrei 
respiră, cu foarte mică inter
mitență, în ritmul impus de 
fluxul neîntrerupt al turiști
lor. în 1936— 60 de mii; a- 
nul trecut — 2,5 milioane. 
Explicabil deci ca gospodarii 
orașului să acorde spații 
largi în preocupările lor a- 

Tnenajării corespunzătoare a 
așezării. Decopertat de albul 
zăpezii, păstrat în memoria 
iubitorilor sporturilor alpine, 
Zakopane își pregătește cu 
seriozitate camerele pentru 
oaspeții verii. „Vrem ca la 
Zakopane să se păstreze cît 
mai multă verdeață, copacii 
din oraș, să se poată vedea 
permanent munții" — ne 
spunea cu gîndul la turiștii 
ce sosesc aici din Polonia si 
din alte țări, Stanislav Vosz- 
niak, primul secretar al co

mitetului orășenesc de partid 
— adăugind că o măsură 
specială pentru a asigura ca
racterul eminamente de sta
țiune va fi aceea de a cen
trifuga total industria dinco
lo de zonele de odihnă, de a 
sustrage poluării aerul din 
cupa atît de avantajoasă a 
așezării.

In Gdansk, unde se află cel 
mai mare șantier naval 
din Polonia. Un bilanț „la 

zi" ne informează că de la 
înființare pînă in prezent au 
fost construite 556 de vase — 
dintre ca-re 466 pentru ex
port — suficient credem pen
tru a avea o imagine asupra 
importanței in economia na
țională a acestei întreprin
deri de pe țărmul Balticii. 
Orașul însuși, însumînd ad
ministrativ toate cele trei a- 
șezâri — Gdansk, Sopot și 
Gdynia — trăiește sub zodia 
statutului de uzină — amiral 
în construcția de nave, mai 
mult poate decit cel de port 
la mare, de stațiune pe lito
ral. Lucru exprimat cu con
vingere de prezenta în loca
litate a instituțiilor de spe
cialitate navală, de dominan
ta verticalelor vaselor afla
te in construcție.

în zilele de început ale pri
măverii. activitatea de pro
ducție in șantier se desfă
șoară firesc. în ritmul obiș
nuit. Muncitorii șantierelor 
navale s-au angajat să rea
lizeze și să lanseze Ia apă 
peste prevederile planului un 
vas și acest lucru preocupă 
in cea mai mare măsură în
tregul colectiv.

în intilnirea cu reprezen
tanții conducerii șantierelor, 
cu cadre din aparatul de par
tid, al organizațiilor de ma
să, au fost expuse pe larg 
preocupările cele mai pre
sante care se află acum în 
atenția conducerii uzinei. 
Este vorba, după cum poli 
să te convingi ușor, de grijă 
deosebită pentru asigurarea 
unor condiții cît mai bune 
de muncă în întreprindere, 
de găsirea soluțiilor cerute 
de rezolvarea corespunzătoa
re a problemelor sociale în 
șantiere. în afara lor. Pe a- 
ceastă direcție sînt de subli
niat măsurile luate în ulti
ma vreme pentru dezvolta
rea fondului de locuințe, 
pentru sporirea amenajărilor 
grupurilor sociale în cadrul 
șantierului.
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