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• Galaxia candorii de Ștefan Iure?

• Cronica dramatică de George Banu

• Cum am devenit... celebru
(foileton de Gh. Neagu)
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GALAȚI. — De la co
respondentul nostru.

Printre succesele din 
ultimul timp ale colecti
vului de muncă al Șan
tierului naval Galați, se 
înscrie și dosarul care 
poartă cifra 382. Este 
vorba de proiectul unui 
nou tip de cargou de 
4 500 tone. Spre deose
bire de tipul aflat a- 
cum în construcție, noua 
navă are cîteva caracte
ristici distincte: viteza 
orară mai mare cu un 
nod, va fi dotată cu mo
toare puternice și va fo
losi pentru consumul de 
energie electrică curent 
alternativ. Este mai e- 
conomic, necesită agre
gate mai ușoare cu ga
barite reduse și ușor de 
întreținut.
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Hotărirea Comitetului

Executiv a! C.C. a! P.C.R.
privind transformare

Școlii superioare de partid

in Academia de științe

social-politice
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Co

munist Român a adoptat o hotărîre cu privire la transformarea 
Școlii superioare de partid în Academia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu“ de pe lingă C.C. al P.C.R.

Academia de științe social-politice va funcționa cu trei fa
cultăți : Facultatea de filozofie și științe politice, cu secția filo- 
zofie-sociologie și secția socialism științific (științe politice) ; 
Facultatea de istorie a mișcării muncitorești ; Facultatea de eco
nomie, cu secțiile — economie generală, organizarea și condu
cerea economiei, economie mondială. Durata studiilor la cursu
rile cu frecvență ale Academiei este de 4 ani, iar la cursurile 
fără frecvență de 5 ani.

Cursurile Academiei pot fi urmate, pe bază de concurs, de 
activiști de partid, de stat, ai organizațiilor de masă, de lucră
tori din domeniul ideologic, absolvenți ai liceului, care au reco
mandarea organelor de partid.

Absolvenții Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu“ se bucură de toate drepturile absolvenților instituțiilor de 
învățămînt superior.

Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu“ are 
dreptul să organizeze doctoratul' și să acorde titluri științifice 
în : Filozofie pentru specialitățile : materialism dialectic, ma
terialism istoric, socialism științific, istoria filozofiei ; Economie 
pentru specialitățile : economia politică a capitalismului, econo
mia politică a socialismului, organizarea și conducerea econo
miei, istoria economiei naționale, istoria doctrinelor economice, 
economia mondială ; Istorie pentru specialitățile : istoria Parti
dului Comunist Român, istoria mișcării muncitorești interna
ționale.

ORIENTAREA

PROFESIONALA

s Conf. univ. 
dr. Paul Popescu 
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GALAȚI — Trimișii speciali 
Agerpres, C. Marinescu și S. 
Lucian, transmit: Joi dimi
neața Maiestatea Sa Imperială 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, împreună cu suita sa, în 
frunte cu Abbas Aram, minis
trul afacerilor externe, și Ah- 
mad Eghbal, ambasadorul 
Iranului la București, a sosit 
în orașul Galați. Suveranul 
Iranului a fost însoțit de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
niștri, Comeliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe, 
Drînceanu, ambasadorul 
mâniei la Teheran, și de 
persoane oficiale.

La ora 8,30 trenul oficial s-a 
oprit în gara Galați. Numeroși 
localnici au făcut înaltului 
oaspete o călduroasă primire. 
Pe peron, unde se aflau oficia
litățile locale, președintele 
Sfatului popular regional, 
Constantin Dumitrache, urează 
Șahinșahului bun sosit, iar ti
nere în costume naționale 
oferă o ploscă cu vin și tradi
ționala pîine și sare, simbol 
al ospitalității locuitorilor din 
această parte a țării. O com
panie militară prezintă onorul.

Coloana de mașini oficiale 
s-a îndreptat apoi spre Com
binatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". De-a lungul 
traseului, Șahinșahul Iranului 
a fost salutat cu căldură de 
cetățenii orașului, iar la sosi
rea în această importantă 
unitate a industriei noastre a 
fost întîmpinat de Mircea Po- 
pescu, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice. In fața 
machetei combinatului au 
fost prezentate obiectivele și 
profilul acestuia. Directorul 
general al întreprinderii de 
construcții și montaje sîderur-

Mi
rat
ion 
Nò
alte

secretarul general al C. C. al P. C. R.,
Nicolae Ceaușescu,

și Maiestatea Sa Imperială,
Mohammad Reza Pahlavi Aryainehr,drumul școlii pentru a afla 

cîte ceva din felul cum se 
prezintă orientarea profesio
nală, în fapt, ca fenomen con
cret. Ancheta întreprinsă de 
noi, convorbirile purtate, au 
cuprins peste o sută dintre 
elevii care și-au încheiat re
cent cursurile școlare.

La întrebarea 
Ies profesiunea 
90 la sută din 
răspuns pozitiv 
deosebire de situația consta
tată de noi în urmă cu cîțiva 
ani situația este, sub acest ra
port, mult îmbunătățită. Ce-i 
drept alegerile nu sînt prea 
variate. Dacă, de exemplu, 
învățămîntul nostru superior 
pregătește în domeniul a pes
te o sută de specialități, ti
nerii se opresc mai mult la 
15—20 dintre ele, de regulă la 
cele mai larg cunoscute. în 
multe cazuri alegerile sînt 
categoriale în sensul că se 
menționează : inginer, medic, 
constructor, economist, profe
sor, proiectant, fără a se spe
cifica exact facultatea, secția 
etc. Referindu-ne la vechimea 
hotărîrii adoptate, am obser-

Șahinșahul Iranului
rale coincid cu cele persona
le. Optima realizare profesio
nală pe bază de alegere judi
cioasă și vocație, nu numai că 
sporește forța colectivă de 
creație dar condiționează în 
cea mai largă măsură fericita 
împlinire a vieții individuale. 
Iar grija pentru om, pentru 
fericirea lui constituie legea 
majoră a orînduirii noastre 
profund umaniste. Această 
lege se exprimă în cazul de 
față, prin fapte, prin măsuri 
care să sprijine pe fiecare 
tînăr în adoptarea celor mai 
întemeiate hotărîri, în stabi
lirea unui destin profesional 
generator de reușită și satis
facții. In această ordine de 
idei, este firesc să ne între
băm ce gîndesc și cum se 
orientează tinerii elevi din 
clasa a Xl-a liceală, acum, în 
preajma examenului de ma
turitate, dacă și-au ales calea 
și cum și-au ales-o. Vom în
trerupe deci meditațiile la 
masa de lucru și vom lua

Joi după-amiază, secretarul 
general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, s-a 
întîlnit cu Șahinșahul Iranu
lui, Maiestatea Sa 
Mohammad Reza 
Aryamehr.

Au fost de față
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Ion Drîn
ceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Tehe
ran.

Au luat parte Abbas Aram, 
ministrul afacerilor externe, 
și Ahmad Eghbal, ambasado
rul Iranului la București.

Cu acest prilej, Șahinșahul 
a exprimat încă o dată mul
țumiri pentru posibilitatea ce 
i s-a oferit de a vizita Româ
nia și pentru deosebita ospita
litate a locuitorilor țării. 
Suveranul Iranului a dat o 
înaltă apreciere activității 
creatoare a poporului român, 
eforturilor sale îndreptate spre 

viață tot mai prosperă.
Secretarul general al C.C. al

P.C.R. a mulțumit pentru cu
vintele de caldă prețuire la 
adresa muncii și realizărilor 
poporului român și a trans
mis poporului iranian, popor 
cu vechi tradiții de cultură și 
civilizație, urări prietenești 
de succes în eforturile sale 
pentru progres economic, so
cial și cultural, pentru dez
voltarea continuă a patriei 
sale.

în timpul întîlnirii s-a apre
ciat că relațiile dintre Româ
nia și Iran evoluează în mod 
pozitiv, în spiritul respectării 
suveranității, al neamestecului 
în treburile interne, al avan
tajului reciproc, și s-a expri
mat dorința comună ca aceste 
relații să fie dezvoltate con
tinuu, în folosul ambelor po
poare.

Totodată, a avut loc un 
schimb de vederi asupra pro
blemelor actuale ale situației 
internaționale, discuțiile evi
dențiind dorința ambelor 
țări de a-și aduce și în viitor 
contribuția la promovarea co
laborării internaționale și asi
gurarea păcii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

dacă și-au a- 
și care, peste 
elevi dau un 
și clar. Spre

-a discutat mult, 
în presa noastră, 
despre orientarea 
profesională a ti
neretului. Proble
ma nu e doar teo
retică, este în pri
mul rînd practică 
și de aceea suscită

un interes foarte larg. Ten
tați de comparațiile cu econo
mia, am putea spune că și aici 
în ordinea umană a opțiunii 
și realizării profesionale in
tervin coordonate tot așa de 
importante cum sînt cele ce 
decid eficiența investițiilor, 
economicitatea și randamen
tul lor superior în legătură 
cu justa amplasare a între
prinderilor, calcularea realis
tă a resurselor existente și 
posibile, adoptarea tehnicii 
noi etc. Economiștii știu 
foarte bine că aceeași inves
tiție, dacă este bazată pe un 
proiect bine calculat, duce la 
beneficii mari și deschide 
perspective sigure, iar dacă 
pornești de la un proiect ero
nat și superficial poate să se 
soldeze cu daune, să provoa
ce dezorganizare.

Alternativele de acest fel 
nu sînt excluse atunci cînd se 
pune problema alcătuirii pro
iectului pentru acea capitală 
investiție de speranță și efort 
uman pe care o presupune 
calificarea profesională supe
rioară. Societatea este viu 
interesată în eficiența acestor 
investiții umane, în raționa
litatea lor definită prin con
cordanța actuală și de pers
pectivă dintre posibilitățile 
subiective și cerințele obiec
tive. Și, așa cum rezultă din 
însăși esența orînduirii noas
tre socialiste, interesele gene-

(Continuare In pag. a Ill-a)

Record la Uricani

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IH-a)

• Datele, obținute prin prelucrarea științifică, vor servi redacției pentru a 
trage concluzii de ansamblu asupra uneia sau alteia dintre temele puse în dis
cuție, materializarea lor făcîndu-se sub forma unor articole, eseuri, reporta- 
je-anchetă etc., publicate în ziar.

• IMPORTANT : redacția asigură, celor ce participă la anchetă, se
cretul corespondenței, nici un nume nefiind dat publicității decît cu 
consimțămîntul scris al fiecărui participant.

• De două ori în fiecare lună (în jurul datelor de 1 și 15) ziarul va publica 
în paginile sale cîte o întrebare la care cititorii sînt rugați să-și formuleze 
opiniile și să le trimită (prin poștă) ziarului.

Cel mai mare randament 
în subteran obținut de exploa
tările miniere din Valea Jiului 
a fost înregistrat la Uricani. 
Recordul acestei mine este de 
146 de kilograme de căr
bune extras peste prevederi 
în fiecare zi la fiecare loc de

muncă. Aceasta a însemnat în 
luna mai aproape 300 de va
goane de cărbune cocsificabil 
expediate peste plan la uzi
nele de preparare și prelu
crare.

Imperială 
Pahlavi

Gheorghe

Consiliului de Stat, Chivu Stoica,

în scopul unei operative și multilaterale consultări a cititorilor asupra 
celor mai diverse probleme care preocupă generația tînără, ziarul nostru ini
țiază, începînd de la această dată:

ANCHETA PERMANENTĂ 
A „SClNTEII TINERETULUI"

• Adresînd rugămintea de a da răspunsuri care să reprezinte cit mai 
exact modul personal de a gîndi, de a concepe o anumită problemă de viață, 
redacția va răspunde tuturor participanților, trimițîndu-le contravaloarea (in 
plicuri și timbre) a primelor răspunsuri, asigurîndu-le în continuare mijloace 
de corespondență din fondurile redacției.

• TUTUROR CELOR CE VOR ÎNTRUNI 10 RĂSPUNSURI LA AN
CHETA PERMANENTĂ A „SC1NTEII TINERETULUI“, LI SE VOR 
ACORDA STIMULENTE PENTRU PARTICIPARE.

Vă adresăm azi prima întrebare :

Ce calități ați dori

să întrunească soțul

sau soția dumneavoastră?
J

a ministrului Izraelului la București
iunie, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chi
vu Stoica, a primit în audien
ță pe trimisul extraordinar și

plenipotențiar alministru _ . , _
Izraelului îa București, Zvi 
Ayalon, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din România.

(Agerpres)

Uriașul excavator cu mai 
multe cupe din fotogralie 
— căruia i se montează 
banda transportoare — va 
Întregi zestrea tehnică a 
carierei de cărbune de la 
Cicani din bazinul Rovinari. 
El va li folosit la excavarea 
cărbunelui și la înlăturarea 
.sterilului de la suprafață. 
Capacitatea de excavare În
trece de 11 ori pe aceea a 
unui excavator cu cupa de

BIBLIOTECA PERSONALA
— La început îți 

cumperi cîteva cărți, 
pe care le-ai citit sau 
încă nu le-ai citit și 
despre care ai aflat de 
cele mai multe ori de 
la prieteni — c-ar fi 
interesante. De obicei 
acestea se întîmplă în 
anii școlii 
cîteodată 
sau mai de vreme, dar 
totdeauna fără să reții 
momentul asupra că
ruia vei reveni dese
ori cu întrebarea : 
cînd am început cons
tituirea bibliotecii per
sonale ?

Și apoi aceasta n-are 
nici o importanță 1 Im
portant es’te ca după 
ce ai început, să con
tinui, și, treptat, vo
lum lîngă volum, nici 
nu-ți dai seama oînd 
cele cîteva cărți au

generale, 
mai tîrziu

devenit o colecție. Co
lecția ta de cărți I

— Eu n-am mai tre
cut cam de mult prin 
librării și poate că de 
asta mi-o spui. Strîng 
bani pentru motocicle
tă și...

— Să nu amestecăm 
lucrurile ! Asta e alt
ceva. Tu muncești, și 
deci cîștigi de 2—3 ani 
de zile, iar dacă te pa
sionează motocicleta ai 
și dreptul la ea. După 
motocicletă vor urma 
altele, dar paralel și 
permanent, 30—40 de 
lei pe lună pentru cî
teva cărți înseamnă 
mai puțin decît cheltui 
iala fumătorului pen
tru țigări. Mai tîrziu 
te vei convinge de 
altfel că dintre toate 
lucrurile care-țl înso
țesc viața, cel mai in-

Àtanasie Lupa
Șeful serviciului metodic 

de la Biblioteca

momente 
fie că ai 
informezi, 
să con-

tim și cel mai drag, îți 
rămîne biblioteca : o 
permanență apropiată 
lingă care te regăsești 
cu plăcere, fie că vrei 
să-ți oferi 
de relaxare, 
nevoie să te 
să verifici,
frunți opinii, idei, date. 
Și nu numai pentru 
asta...

— Despre altele să 
nu vorbim ! Eu n-am 
pasiuni de colecționar, 
de bibliofil, cum se 
spune.

— Nici eu nu mă 
gîndeam la ăișa ceva, 
ci la fațțtul că deși 
nu-ți dai seama la în
ceput, biblioteca, mai

Centrală de Stat

mult decît orice, poar
tă amprenta individu
alității, personalității 
tale. îți oglindești pre
ocupările profesionale, 
gîndurile și gusturile, 
preferințele pentru a- 
numite domenii ale 
literaturii, artei, cul
turii în general, pen
tru anumiți scriitori, 
artiști, oameni de ști
ință. Este deci a ta nu 
atît pentru că tu ai 
dat bani pe cărți, ci 
pentru că poartă ceva 
din tine.

în ce privește crite
riile alegerii din mul
țimea cărților care a- 
par astăzi la noi, nu 
există rețete. Spuneam

că biblioteca perso
nală poartă amprenta 
personalității tale. în- 
tîi, desigur cărțile le
gate de profesiunea ta, 
de meseria pe care 
ți-ai ales-o în viață, 
lucrări de care ai și 
vei avea nevoie me
reu pentru 
calificării tale, 
literatură, altă, după 
preferințe, după gust. 
Te minunează — de 
altfel și pe mine —- 
descoperirile uluitoare 
ale științelor cosmosu
lui, ale electronicii, 
ale chimiei, ale bio
logiei. După toate sem
nele au început să-și 
dea seama de interesul 
nostru și editorii, care 
ne aduc în librării 
mai multe lucrări- cu 
astfel de teme ; nu le 
ocoli.

— Sînt cărți care,

nevoie 
creșterea

Apoi,

dincolo de preferințele 
personale n-ar trebui 
să lipsească din biblio
teca unui tînăr ?

— Da, evident ! Și 
de ce să n-o spun că 
uneori lipsesc. E vorba 
de lucrările de referin
ță, de informație, la 
care apelezi mereu la 
biblioteca publică : 
Dicționarul limbii ro
mâne moderne, Dicțio
narul enciclopedic ro
mân, Istoria iiteraturii 
române, Istoria Româ
niei ; sînt numai cîte
va titluri din această 
categorie.

— încă o întrebare : 
să cumpăr cărți mai 
ieftine, sau mai scum
pe —• fiind vorba de 
aceleași titluri, . evi
dent ?

(Continuare 
tn pag. a IlI-a)
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La G.A.S. Breasta, regiunea
Oltenia, se recoltează ci

reșele y



Cum
am devenit

celebru
Poate ati auzit cumva, de un 

oarecare Pele (nu-i cunosc nu
mele de familie) sau de unul 
Garinchia. Poate din întîmplare 
ati aflat de Iașin sau de Dl Ste- 
iano. Aceștia (nu ave/i dumnea
voastră de unde să știți) se 
spune că slnt fotbaliști. In ul
tima vreme 
ceva (prin 
Ion ionescu 
de. la Rapid, 
se trage de 
in fruntea clasamentului, 
nosc eu cîteva versuri dintr-o 
poezie (nu știu cine a creat-o 
și nici dacă a fost celebru) pe 
care am adoptat-o la specificul 
celebrității mele și sună cam 
așa : „...Vine pe 125 de cai și 
strigă... ospătarii vai 11“ E, a- 
cesta sint eu. Mă cheamă Pră- 
zaru Stelian, sint fotbalist 
Metalul Tîrgoviște, și sint... 
celebritate. Cum, n-afi auzit 
mine ? Nu există ospătar 
tot orașul care să nu dirdiie 
clnd mă vede. Singura mea do
rință a fost să devin celebru.

Pitagora, se spune că a deve
nit celebru pentru trei linii 
(două catete și o ipotenuză) ; 
nu știu mai cine a descoperit 
principiul vaselor comunicante, 
dar cred că teoria este inexac
tă : dacă intru în... „priză di
rectă" cu o sticlă de coniac, 
aceasta din urmă scade invers 
proporțional cu stomacul 
și niciodată nu 
lași nivel.

De prima 
pe., gazon, 
vin celebru.

Poate nu 
baliștii de la- Melahtl Tirgoviș- 
te ? Echipa noastră, din eroa
re, activează în categoria... B. 
A fost și prin A, dar nu s-a

se mai aude cile 
trompetă) despre : 
și Dumitriu dar 

Lor, celebritatea li 
clnd nu mai sint

Cu-

aiuitg la

-A'

A

dată
ani

Stili

la
a 

de 
în

meu 
ace-

pășitcînd am 
hotărî! să de-

cine sîjit iot- c

O CELEBRITATE 
pentru conf. GH. NEAGU 

(după o corespondență a teh
nicianului MIȘU AVANU)

La vernisaj

Mesaj
GALAXIA

Șlefan Iureș

de zile, iată-ne celebri. Tot o- 
rașul ne arată cu... degetul !

plasează intr-un tonic climat 
de romantism revoluționar.

spre 
ci u-
Fie-

De

Irci- 
to
mai 

noș- 
cre-

mo-
agi- 
ion 

obiș-

:ins-
aniversă-

N.A. Nu-I luati în seamă. E 
abia... noaptea jumătate, din- 
sul se trezește abia pe la șap
te (după amiază). Și dacă ar ști 
că nici ospătarii nu-1 socotesc 
celebru... Dovadă că prin adre
sa Trustului de alimentalie pu
blică nr. 4299 din 19 mai 1966 
i s-a cerut „celebrului" fotba
list să plătească X pahare, Y 
scaune, Z globuri. Vai, ce de... 
necunoscute I

dramatică, 
grevei ce
ni spatele

41 «

OWDCS?

eatrul din 
'ra Neamț 
zentînd 
poem în 
tea 
rii partidului a 
apelat la 
dalitatea 
tatorică. 
astă dată

secolului

Infeles cu arbitrii. Acum ne a- 
tlăm în fruntea... cozii. Dar asia 
nu-i grav. Mai există și catego
ria C, se mai joacă iotbal și în 
campionatul regional, ba și în 
cel raional. Să ne vedefi acolo..

Pînă. 
e mult) 
eu și 
mei : 
lebri.
cern... de rîpă, 
atunci aplicăm următoarea tac
tică : Dacă cîștigăm un meci 
(depinde de noroc) facem un, 
chef de... bucurie. Dacă pier
dem altul, facem lin chef de... 
necaz. Dacă nu jucăm de loc, 
facem un chei... ca să nu pier
dem antrenamentul. Nu prea ne 
înțelegem însă cu ospătarii. Mai 
deunăzi, am făcut un chel de... 
tristele: Pierdusem. Orologiul 
suna noaptea jumătate (la noi 
noaptea începe la ora unu și se 
termină la șase) la „Dunărea* 
în... oblon, oare cine bate ? 
Cine să bată dacă nu noi ? Iu
tii am bătut în oblon, apoi în 
masă, după aceea în pahare, în 
scaune (pe ospătar l-am lăsat 
la urmă). Am trecut apoi la 
„Ciocirlia*. Și așa mai depar
te, pînă in zori. Ce nu face 
omul ca să devină celebru I
Acum tot orașul ne cunoaște, 
ne știe puterea de „atac" și 
„apărare" (să știți că noi apli
căm sistemul „tofi în atac" și 
„tofi in apărare"). Șf după Iu

atunci- 
ce 

cîțiva 
hai să
Vestea

însă (nu mal 
ne-am glndit, 

colegi de-ai 
fim mai ce- 
că ne du

s-a' dus. Și de

e înseamnă a des
chide o expoziție 
cu 500 de desene 
executate de copii?
(x) tnseamnă a o- 
feri posibilitatea li
nei călătorii in tot 
atit.ea universuri 
noi. Căci, indife

rent de tema artistului, dincolo 
de gradul de stăplnire a mă
iestriei,. peste mijloacele, de 
tehnică plastică utilizată, fie
care exponat deschide o poartă 
către o lume sensibilă, 
zona de maximă vibra/ie 
rtei conștiințe healterate. 
care operă e un strigăt,
bucurie, de dragoste, de entuzi
asm. De mihnire uneori, de ui
mire și curiozitate de cele mai 
multe ori: ochiul ascuns în 
vîrlul penelului face descope
riri senzaționale și nu poate, 
pur și simplu nu poate, să nu 
ni le arate, să nu ni le împărtă
șească. Expoziția este exube
ranta întrunire la care iau parte 
500 cristofori columbi sau, mai 
aproape de adevărul 
nostru, cosmonauți.

Întorși printre noi, au teribil 
de multe lucruri de
Da, acesta e cuvintul, a povesti, 
a istorisi. Ceea ce nu înseamnă 
cîtuși de puțin că toți aleg ca 
modalitate narațiunea plastică 
desfășurată liniar, 
Unii sint, dimpotrivă, 
renunță la relatarea fabulei și 
ne atrag în Schimb atenția a- 
supra unui amănunt de mare 
intensitate ernoțiohală. Copiii 
ne povestesc in linii și culori 
cum a venit, de pildă, primă
vara iii livezi și grădini ■, în 
primul plăti al lucrării, Radu 
Elena, artista de 11 ani, elevă 
din comuna Afumați, plasează 
figura unui copil care udă cu 
stropitoarea o plantă oarecare 
crescută mult peste statura lui. 
Aici e concentrată, in acest 
caz, descoperirea : forța germi
nației I Ea a declanșat actul es
tetic, fără această uimire dese
nul n-ar fi fost produs.

Călătoriile copiilor din timp 
și spațiu, pe toate coordonatele 
umanității, ii fac să se intoarcă 
sufletește bogați, posesorii unui 
tezaur de impresii fabulos. Une
ori, pentru aceasta n-au trebuit 
decît cîțiva pași, la ieșirea din 
casă, ca să pătrundă in agitatul 
stup al șantierelor (Georgescu 
Paul : „Blocuri noi in Ploiești", 
Micloș Ioan: „Construcții în 
Beiuș“ .Stoia Horia : „Casă ve
che pierdută in orașul nou — 
Baia Mare"...). Altădată, cuiun-

povestit.

didactic, 
eliptici,

darea in oceane spațiale re/evă 
interpretări poetice, sinteze in
tre realitate și vis (Fodor Ște
fan : „Zburăm spre soare*. Po- 
lîrnac Dumitru : „Fantezie cos - 
mică*. Măgiireanu Ruxandra ; 
„Zitia apelor"...).

Eroii legendelor populare și 
eroii istoriei continuă să 
iască după veacuri intr-o 
muniune spirituală cu cei 
buni dintre contemporanii 
tri, de aceea copiii-piciori
ează cu aceeași dăruire laudele 
plastice hărăzite nemuririi fie
cărui volnic. Pe aceiași perete 
se ihtilnesc astfel plăleșii lui 
Ștefan cel Mare, luptind împo
triva vrășmașilor — și comu
niștii, răspindind, intr-o noapte 
din ilegalitate, manifestele tim
pului care urma să vină ; Făt- 
Frumos lingă coșul cu jăratec 
din care, gusiind, calul din po
veste se va transforma intr-un 
focos armăsar — și tractoriștii 
vremii noastre, purtindu-și ma
șinile puternice pe cîmpurile 
fertile. Secolul XX, în a două 
jumătate a căruia s-au născut 
toți expozanții, e plin de torță 
și măreție, de spectaculos și a- 
vint ; dar nici una din minunile 
lui nu e lipsită de rădăcini stră
vechi, în cutezanța și vredni
cia 'înaintașilor. Copiii simt asta, 
au intuiția geniului popular, 
respectul lor e adine și sincer. 
Emoționează prolund dovezile 
plastice tile acestui sentiment, 
a cărui intensitate este egalată 
doar de mindria că sint mar
torii unor creații de Înaltă va
loare. Cind un artist de 12 ani 
iși intitulează tabloul „Aici lu
crează tata", privitorul simte 
cum peste unelte și flori, zi
duri și mobile plutește o lumi
nă inefabilă, o aură secretă, 
innobilatoare. Un „Interior ță
rănesc“ pictat sub imperiul do
rinței naive a autoarei (11 ani) 
de a transmite cu fidelitate do
cumentară motivul fiecărui 
ștergar, desenul liecărei ulcele, 
incrustațiile în lemn ale leagă
nului — copae, cusăturile lotci 
purtată de femeia care toarce 
etc. — se incorporează în ca
tegoria artisticului prin admira
ția — aș spune pietatea — lu
pei ridicată peste migala meș
terilor anonimi, peste frumuse
țea tradiției cu obirșii milenare.

Dar aceste considerații ar 
putea duce la concluzia, lalsă, 
că expoziția prezintă un inte
res exclusiv sau preponderent

tematic. In realitate, talentele 
întîlnite aici se certifică in o- 
pere surprinzător de rotunde. 
Nu numai că ingenua reflecta
re a vieții se traduce printr.-un 
sim| nedezmințit al culorii, al 
ritmului, prin umor și sponta
neitate, hi necunoscute calpăli 
ale desenelor copiilor. deși lua,,' 
le acestea ar fi argumente su
ficiente pentru a demonstra 
valoarea multor exponate. 'In 
plus, însă, intîlnim in numeroa
se cazuri o remarcabilă uhe'-r 
ori uluitoare slăptnire "a 'clini
cii plastice. Abordind mijloace • 
variate (creioane colorate, a- 
cuarelă, tempera, tuș, ulei, co
laje, gravură, pictură pe sticlă, 
tapiserie...) copii între 3 (I) și 
17 ani se prezintă, ca artiști, 
sub semnul unei modernități de 
expresie care-i invită la reflec
ție și pe profesioniști.

La incredibilii săi 6 ani, de
ținătoarea premiului I a grupei 
respective de virstă, Nora Rot- 
tner expune cîteva lucrări dem
ne de orice colecție muzeistică 
(Baletul Lacul lebedelor, Flori, 
Pasărea lumii, Fata fără prie
teni) în care sublimarea contu
rurilor reale intr-o lumină tul
burătoare, conformă unei vizl- 

. uni poetice proprii păstrează 
perfect ideea operei și o trans
mite integral -privitorului. Ace
lași efect, dar prin mijloace o-. 
puse (densitatea de atmosferă, 
liniile robuste) îl obține Crisli- 
na Horea, 10 apt. cu un frumos 
„Peisaj*. Înclinat spre grotesc. ■ 
Vasile Fuesz.t are, la 8 ăni, un 
stil care ii diferențiază cu . ușu-. 
rință gravurile, iar eleganța de
senului, concentrarea mijloace
lor decorative conferă picturi1 
pe sticlă semnată de Raltica 
Grigorcea (13 ani) o nolă par
ticulară. Spațiul nu mai permite 
decit citarea tapiseriilor exe
cutate de Mihaela Vasiliu, Lu
cia Urzică și Anca Florescu, 
din lunga listă de lucrări stind 
sub cele mai bune auspicii ale 
artei autentice.

Călătoria in galaxia cu 500 
de sori trebuie numaidecit în
treprinsă. Dar, atenție I Faptul 
că un autobuz ori un troleibuz 
te poate depune cu ușutință pe 
malul lacului Herăstrău nu tre
buie să înșele. In spațiile side
rale ale expoziției nu se poate 
pătrunde oricum. In lumea vi
zionarilor cu pantaloni scurți 
au liber acces numai adulții cu 
inima deschisă.

(x) Din cele circa 30 000 
selecționate în școlile din în
treaga țară.

juca în stilul unui angajau: 
spectacol politic. Această in
tenție a fost vizibilă îndeo
sebi în interpretarea lui Cer-' 
diez, care își poartă bătăliile 
la cea mai înaltă tensiune 
fon Bog compune un perso 
naj de o neobișnuită forță, 
gata oricînd să lupte și să în 
vingă. FI. Măcelaru, R. Voi- 
cescu completează cit imagi
nație și sensibilitate tabloul 
tineretului de azi. In afara a- 
ce3tor scene și interpreti, pu
tem remarca pe cei doi reci
tatori Olga Bucătaru, îndeo
sebi, și S. Lepa care aduc su
flul larg necesar viziunii spec
tacolului. Ei transmit gran
doarea acestei istorii pe care 
o trăim. Mișcările și ritmurile 
corului frumos compuse au a- 
ceeași direcție. Spectacolul ne

------------•----------- -

CONCERT ȘCOLAR

*:

1:

In rada Șantierului naval Oltenița
Foto: AGERPRES

Sălile de audiții ale lici .or de 
muzică din Capitală și de multe 
ori chiar marile săli de concerte 
ale Capitalei, au adăpostit în ul
timii ani manifestări de prestigiu 
ale unora sau altora dintre elevii 
școlilor de artă. Am avut astfel de 
multe ori revelația unor adoles
cenți și de multe ori ai unor copii 
de mare talent, scrutători adinei ai 
unor texte muzicale, tălmăcitori ai 
unor lucrări ce figurează adesea 
în repertoriul virtuoșilor arcușului 
sau ai claviaturii.

Programul pe care ni l-a oferit 
zilele acestea Liceul de muzică 
nr. 1 nu venea însă să contureze i 
valorile deosebite ale unor elevi I 
ci să sublinieze roadele muncii 
profesorilor școlii pentru formarea 
unor mari colective artistice, pen
tru educația viitorilor muzicieni în 
ansambluri corale și orchestrale 
indispensabile pregătirii temeinice 
a oricărui muzician.

Am ascultat timp de trei ore un 
vast program coral și orchestral în 
care au figurat zeci de lucrări de 
la piese din literatura corală româ
nească Ia finalul unei Cantate de 
Bach.

Fiecare din piesele corale inter
pretate de colectivele diferitelor 
clase ar merita nu numai mențiuni 
deosebite ci și largi sublinieri asu
pra nivelului de înțelegere și inter
pretare, asupra pasiunii cu care vi
itorii instrumentiști cultivă forme
le muzicii închinate ansamblurilor 
corale.

Spațiul nu ne permite însă să 
remarcăm decît un singur aspect : 
ardoarea cu care cei mai mici din
tre elevii liceului (clasele II—IV) 
au interpretat piese de o mare di
ficultate tehnică cu o înțelegere a 
diferențelor stilistice pe care ar 
putea-o rîvni ansambluri profesio
niste. Perfecta omogenizare, acu
ratețea intonațională, precizia rit
mică, tulburătoarele diferențieri di
namice cu care micii muzicieni au 
interpretat, sub conducerea unei 
excelente dirijoare a corurilor de 
copii (prof. Ana Motora Ionescu) 
au pus în valoare bogatul recital 
coral în care au figurat printre 
alte lucrări „Anotimpurile" lui 
Schumann, „Repetiția de concert" 
de Mozart (o remarcă deosebită 
pentru eleva M. Zamfirescu, solis
ta piesei mozartiene), „Pasărea 
mindră" de Brahms sau „Canonul" 
de I. Dumitrescu.

Spuneam că recitalul de sfîrșit

de an al formațiilor Liceului d 
muzică nr. 1 din București a fost 
unica manifestare din acest an a 
acestei școli care nu ne-a relevat 
dimensiunile talentului unuia sau 
altuia dintre elevii școlii (de multe 
ori cu un coeficient de înzestrare 
artistică foarte variabil de-a lun
gul anilor) — el a fost insă o e- 
locventă dovadă a dragostei cu 
care au îndrăgit și slujesc MUZI
CA sute de tineri.
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CIN

13,30, 16, 18,30; 21), Lu- 
(orele 9,30; 11,45; 14; 
18,30; 20,30), Buzești
14, 16,15; 18,30 — gră-

SERBĂRILE GALANTE — In 
completare, Congresul sindi
catelor 1966 —

rulează la Patria (orele I0| 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 8, 10; 12;
14,15; 16.30; 18,45; 21), Flamu
ra (orele 8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30).

TREI PAȘI PE PĂMÎNT 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,30; 21).

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,15; 21).

OMICRON
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 
mina 
16,15; 
(orele
dină ora 20,30), Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 — 
grădină ora 20,30), Grădina 
Doina (ora 20,15),

GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop — 

rulează la Feslival (orele 8,45; 
11,15; 13.45, 16.15: 18,45; 21,15); 
Feroviar (orele 8.45; 11.15;
13,45; 16,15; 18.45; 21.15), com
pletare Vizita în Republica 
Socialistă România a președin
telui Iosip Broz Tito ; Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20); In completare 
Vizita în Republica Socialistă 
România â președintelui Iosip 
BrOz Tifò; Melodia (orele 8,30;

,Pictorul" și opera sa... (Ele
va Mfhaela Bedivan — de
la Școala generală nr. 186
din București — este pentru
a 9-a oară prezentă cu lu-

Cojar reia de
nuitele proiecții ale majori
tății spectacolelor sale cu in
tenția de a crea imaginea mo
numentală a epocii de luptă 
a partidului. In prima parte, 
atît timp cit imaginile de film 
au o funcție directă, rememo- 
rînd mari bătălii, ele dinami
zează spectacolul, îi dau am
plitudine. bt. cea de a doua 
parte, sedus de această formă, 
regizorul nu mai păstrează 
filmul în planul doi, încercînd 
să-l egaleze ca 
importanță cu 

modalitatea 
teatrală. Fro- 
iecțiile deve
nind narative 
afectează rit
mul, și așa ex
trem de lent 
către final. în
că o dovadă că 
încercările de 
sinteză a arte
lor trebuie să-și 
păstreze perma
nent un punct

| central de spri-
“ jin.

Spectacolul, unitar și precis 
condus, conține două scene de 
puternică forță 
Prima este aceea a 
feriși ilor din 1933.
unui ecran actorii reconstituie 
etapele mișcării. în timp ce în 
prim plan se află Vasile Boai
tă, excelent: interpretat de C. 
Nicoară, și un alt muncitor cu 
care angajează, un schimb de 
opinii. Patetismul acestui mo
ment remarcabil dezvăluie, 
încă o dată, forța militantă a 
teatrului. Doi oameni se zbat, 
între viață și moarte, < 
în fața noastră. Ei sînt 
prezenți cu toată ființa 
Supreme 
nu devin 
simboluri 
atitudini.
tor al montării nu afectează 
umanitatea acestui moment.

In partea a doua a fost in
clus un fragment din „Ziariș
tii“ de Al. Mirodan. I. Cojar 
ct înțeles cu subtilitate obliga
ția de a se rupe de tradiția 
montării piesei, pentru a

I 
! 
I

acolo, 
i vii, 

lor. 
exemplare umane, 
însă niciodată doar 
ale unor idei sau 

Caracterul mobiliza-

eatrul Munci- 
ț forese C. F. R. 
> Giulești pre

zintă piesa lui 
Simion Maco- 
vei „Pe 40 'le m 
lungime de un
dă“. Aici lupta 
partidului este

concretizată în tipuri indivi
duale, cărora montarea urmă
rește să le păstreze căldura și 
sinceritatea unor existențe 
concrete. De altă natură, emo
ția obținută se adresează ace
lorași resurse ale personalită
ții noastre. Un comunist, Pa- 
vel Bunea, iși jertfește întrea
ga existență pentru cauza re
voluției. Fiul său, Ștefan, îi 
continuă lupta după moarte, 
împreună cu o utecistă, San
da. Istoria e în mers.

Spectacolul, de o rară sim
plitate, apelează la mijloace 
cinematografice, pretinse chiar 
de structura lucrării. Simpli
tatea cadrului scenografie

Intr-o expoziție
de desene

Fotografiile : O, PLEC AN

eràri le sale

EMATOGRAFE
11; 13,30; 16; 18,30; 21); In
completare 1 Mai 1966,

SOȚIE FIDELA — în comple
tare Pescari amatori —

rulează la Victoria (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 18,15; 20,45); 
Floreasca (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Central (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,30, 18; 20,30);
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.45)

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Giulești (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30); în completare 
1 Mai 1966; Bucegi (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); In 
completare al VlII-lea Congres 
al U.T.C.

ZILELE FILMULUI DE ANI
MAȚIE

rulează la Union (orele 
17:30, 20)

PRINȚESA PĂUN IȚA 
rulează la Doina (orele 10;
14, 16, 18,15. 20.30)

ILUSTRAȚIE LA DON QUI- 
JOTTE — BUH ARA „U- 
RALI“ — DUMINICA LA 
ȚARĂ — PRIVELIȘTI CAR
PATINE „URSUL" — ȚARA 
ORCHESTREI —

rulează la ..Timpuri Noi" — 
orele 10—21 în continuare.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Dacia (orele 9.45: 
14,15 continuare r- 16.30; 
18 45, 21)

OPERAȚIUNEA „I"

Ui

12;

completare, Palatul vechi — 
rulează la Alta (orăle 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Rahova 
(orele 16; 18.15).

NU PL1NGE, PETER — cine
mascop — în completare 
Energia —

rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

PARCAREA INTERZISĂ — 
cinemascop — Orizont știin
țific nr. 1 —

rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20); în completare Mic 
roman.

DEPĂȘIREA — în completare, 
Și acum puțină... gimnastică 

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop — Ori
zont științific nr. 1 —

rulează la Grivița (orbie 9,15;
11.30,
Volga
16.30;
Vizita
România a președintelui Iosip 
Broz Tito.

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ —

rulează la Flacăra (orele 10| 
16; 18,15; 20,30).

WINNETOU (seria a II-a) In 
completare — Cînd iarna 
triumfă —

rulează la Vitan (orele 16; 
18.15, 20,30).

INSPECTORUL — în comple
tare Katiușa —

rulează la Miorița (orele 9| 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

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

O CLASĂ NEOBIȘNUITA — 
In completare. Două săptă- 
mîni în Yemen —

rulează la- Popular (orele 16« 
18.15, 20,30).

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18). Lira (orele 16. 18,15).

HAI, FRANȚA 1 — Orizont
științific nr. 2 —

rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

In

13,45> 16, 18,30, 21).
(orele 9, 11,15, 14,15;

18,45, 21), în completare 
în Republica Socialistă

senutat :iiwșa^eseu
permite rea'irarea cursiv' 11- 
ții necesare. Rolul prind al 
îl dețin luminile. In întuneri
cul vremii, in întunericul ile
galității, străbat totuși reflec
toare ale căror raze cad asu
pra luptătorilor. Nimic spec
taculos, aici cele mai grave 
decizii se ian cu aerul înlăi- 
tuirii obligațiilor cotidiene de 
trai. Ințelegind acest lucru, 
regizorul Dinu Cernescu și-a 
compus spectacolul pe o ten
siune și o încordare rețiriută 
cu ultimele puteri, tensitf'e 
care nu izbucnește decît în fi
nal. In luptă există o discipli
nă a emoțiilor și a pasiunilor, 
îndeosebi Colea Răutu (Pavel 
Bunea) și-a conturat rolul in
tr-un asemenea fel. Calitatea 
esențială a interpretării re

zultă din au
tenticitatea. jo
cului. Actonll 
descoperă ati
tudinea șl pro
filul interior al 
personajului.

Experiența ci
nematografică a 
lui Colea Rău
tu ii ajută, fă
ră îndoială, în 
surprinderea cu 
discreție a u- 
manității erou
lui, dar ea îl 
lipsește uneori 
de caracterul 

sensul bun, al jp- 
momente în care 

are întinderea ne- 
cuvîntul inie a-

teatral, în 
cului. Sint 
gestul nu 
cesară, iar 
tea. Remarcabilă rămîne sec
vența finală, a morții lui Pa
vel, atît din punct de vedere 
regizoral, cit și interpretativ.

Cei doi tineri, Sanda .. / -
fan,. interpretați de Mariana 
Mihuț și Corneliu Dumitraș 
mențin spectacolul la același 
nivel înalt. Ambii actori for
mează deja un cuplu bine pus 
la punct, comunicînd între ei 
cu sinceritate, stabilind o u- 
nitate de interpretare. Maria
nă Mihuț aduce ceva ne
obișnuit pe scenă, un farmec 
ciudat, ce se naște dintr-o fra
zare neregulată, din intonații 
surprinzătoare. Este o con
stantă a personalității sale pe 
care o menține și in rolul San
dei, îmbogățind-o însă cu op
timismul și siguranța perso
najului. Actrița poate fi so
cotită una dintre cele mai 
captivante figuri ale tinerei 
generații de actori. Corneliu 
Dumitraș de asemenea. El re
prezintă acea categorie de ti
neri interpreți moderni, adepțl 
ai jocului confidențial. Acto
rul refuză conturarea perso
najului prin elemente exteri
oare, transformîndu-l de fie
care dată intr-un mod de ex
primare a propriei persondli- 

, lăți.- Acum, .mai puțin co >.- 
secvent.,' amestecă uneori sti
lul comun de joc cu cel pro
fesat de el, interpretarea ne- 
mai păstrîndu-și astfel unita
tea obișnuită. Cînd îl „joacă,‘ 
pe Ștefan, părăsindu-se 
sine, devine fals.

Cei doi interpreți 
nă remarcabilă, în 
tribuția 
nifestat 
musețe 
la far.

Șt. Mihăilescu-Brăila (Corn-, 
șa) cu un temperament mai 
vulcanic pare uneori stinje- 
nit de caracterele roluluiCo- 
rado Negreanu (Șteflea) izbu
tește să nu cadă în schema
tismul care pîndea interpreta
rea personajului său. S. Ne
grită, FI. Tănase, Geo Bere
chet contribuie la unitatea a- 
cestei distribuții de valoare.

Cu spectacolul de acum, 
Dinu Cernescu marchează în
ceputul Unei etape a activită
ții sale, tnseamnă aceasta tre
cerea definitivă de la coche
tarea cu adolescența la vîrsta 
maturității ? Să sperăm.

au o 
care 
s-a

pa

sce- 
con- 
ma- 
jru-

regizorului
cu o neobișnuită 
poetică : întîlnirea de

GEORGE BANU

Marjana Mihuf și Colea
Răutu iti spectacolul „Pe 40 
de m. lungime de undă" de

Simion Macovei

IN PUSTIUL PATAGONIEI 
— în completare, Verificați- 
vă ceasul —

rulează la Colentlna (orele 16; 
18.15).

FIFI ÎNARIPATUL — In 
completare Ivan Funev —

rulează la Progresul (orele 
15,30; I8 ( 20,30)

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Drumul Săni (orele 
15,30, 17.45, 20).

viăța începe LA ORA 8 
SEARA — In completare — 
Vreau să știu tot, nr. 41 —

rulează la Peientarl lorele 16; 
18.15, 20,30).

TOM JONES
rulează la
13 45, 16 15,

TRECUT O
rulează la Înfrățirea între po
poare (orele 10; 15,45; 18;
20,30).

A

Cotrocenl (orele
18 45, 21 15)
FEMEIE

Televiziune
VINERI 3 IUNIE 1966

19,00 : Telejurnalul ; 19,15 ■: 
Emisiune pentru copii : „A- 
tenție pe stradă“ ; 19,35 : Pen
tru elevi Stihuri de vitejie ; 
20,00 : Săptămîna ; 21,00 : A- 
vanpremieră ; 21,15 : Teleglob; 
21,40 : Mic concert de muzică 
ușoară ; 22,10 : Memoria peli
culei ; 22,35 : Telejurnalul ;
22,45 : Buletinul meteorologic ; 
22,50 ; închiderea emisiunii,I



Activitatea organizațiilor U.T.C. de la sate, pe zi ce trece 
mai complexă, mai variată și mai bogată în conținut, ne 
oferă — dacă știm să alegem, să selectăm — o gamă variată 
de forme, metode și inițiative valoroase care, izvorînd din 
viața, munca și preocupările tinerilor, pot fi luate, într-un 
anumit sens, ca model in munca politico-educativă în rîn- 
dul tineretului sătesc. Studierea atentă, cu discernămînt, a 
experienței organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole 
de producție și a comitetelor comunale U.T.C., ne apropie 
și ne ușurează calea spre găsirea formelor și mijloacelor 
în munca de îndeplinire a obiectivelor trasate de Congresul 
al VlII-lea al U.T.C. privind îmbunătățirea activității orga
nizatorice și educative în rindul tineretului sătesc. Rândurile 
care urmează își propun tocmai să facă cunoscută expe
riența bună a unor organizații ale U.T.C.

în cadrul comitetului și 
în ședințele activului U.T.C. 
din comună s-a discutat nu o 
dată despre faptul că acțiunile 
pe care le întreprindem tre
buie să se distingă prin carac
terul lor viu, tineresc, și să 
ofere tinerilor prilejul să se 
cultive, să-și lărgească orizon
tul politic și cultural și, în a- 
celași timp, să se distreze, 
să-și petreacă într-un mod 
plăcut timpul liber. La noi, în 
comună, există două cămine 
culturale, cinematograf, biblio
tecă. terenuri de sport. Rămî
ne dor să folosim la „întrea
ga capacitate“ această bază 
materială și, pornind de la su
gestiile și propunerile tineri
lor. să organizăm activități 
variate care să satisfacă ce
rințele lor. Joile tineretului, 
de pildă, pe care le organizăm 
săptămînal. în cadrul cămine
lor culturale, ne străduim să 
ofere tinerilor de 
dată ceva nou, să aibe un pro
gram cît mai variat, 
conferințe și recenzii, au loc 
discuții despre filme, competi
ții de șah, jocuri distractive și, 
firește, tinerii au posibilitatea 
aici să cînte, să danseze, să 
lege noi prietenii. La una din 
aceste joi ale tineretului, to
varășa învățătoare Anisie

fiecare

Se fin

întotdeauna
in pas

cu cerințele_>

tinerilor
Moldovan a vorbit despre „A- 
titudinea nouă față de avutul 
obștesc“. Cu alt prilej, tova
rășa Ana Ujlaki a ținut o ex
punere despre educarea mo- 
ral-cetățenească a tinerelor 
fete.

La noi, tinerii sînt foarte 
pasionați de teatru. Avem, de
sigur, mai multe formații ar
tistice (cor, echipă de dans, 
brigadă artistică) dar teatrul 
rămîne totuși marea lor pasi
une. Avem 3 echipe de teatru, 
formate numai din tineri, 
ceea ce ne-a permis, în ultima 
lună, să prezentăm în fiecare 
duminică un spectacol în pre
mieră. Printre acestea se nu
mără piesele „Coțofana“, 
„Mîntuleț în paradis“, „Inima 
unei femei“, „Sacul cu tă- 
rîțe“. Recent, în cinstea celei 
de a 45-a aniversări a P.C.R., 
s-a pus în scenă piesa „Oa
meni care tac“ de Al. Voitin, 
avînd în distribuție numai 
tineri...

a

(Agerpres)

IOAN FISCUTEAN 
secretarul comitetului U.T.C.

din comuna
Miheșu de Cîmpie

Plecarea la Budapesta 
unei delegații de activiști 

ai P.C.R.

Cartierul Tomis II
cunoscutul 

Jazy în 
următoare 

(Franta) — 
(Belgia) — 

aruncarea

Constanta
Fóto: AGERPRES
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ORIENTAREA
PROFESIONALĂ
vat că 20—25 la sută din elevi 
și-au precizat intențiile în 
urmă cu 2—3 ani. Ceilalți, în 
tot cursul clasei a Xl-a și-au 
schimbat proiectele definiti- 
vîndu-le în ultimul timp. Si
tuația aceasta rezultă și din 
caracterul sumar al motivării 
intențiilor profesionale. La în
trebarea ce i-a determinat să 
facă respectiva alegere, mulți 
elevi răspund laconic : „pen
tru că îmi place“, „pentru că 
este o profesiune frumoasă“, 
„pentru că este de viitor“. Re
producem unul din răspun
suri : „precis, nu știu. Proba
bil pentru că este una din ra
murile. cu un mare viitor“. 
Am întîlnit și unele motivări 
négative : „pentru că acolo nu 
se face inatematică și desen“, 
în Unele relatări se dezvăluie 
și factori ce au influiențat : 
profesorul, părinții, fratele. 
Familia se ocupă mult de

Brigada - locul
anei activități vii,

interesante
în cooperativa noastră avem 

143 de uteciști care activea
ză în 7 organizații de ba
ză. Comitetul U.T.C. s-a 
străduit, pe de o parte 
să organizeze acțiuni de pro
porții mai mari, pentru între
gul tineret din cooperativa a- 
gricolă, iar pe de altă parte să 
asigure o îndrumare perma
nentă birourilor organizațiilor 
de bază pentru ca ele, la rîn- 
dul lor, să fie capabile să or
ganizeze acțiuni prpprii care 
să răspundă preocupărilor și 
cerințelor tineretului.

Adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.C. din brigăzi, 
aceste școli ale educației co
muniste, s-au bucurat de aten
ția deosebită a comitetului 
nostru întrucît, după părerea 
noastră, aici e locul și prilejul 
cel mai bun de a sta de vorbă 
cu masa largă a tineretului, de 
a discuta cele mai actuale și 
mai interesante probleme din 
viața și activitatea de fiecare 
zi a tinerilor. Membrii comite
tului U.T.C. participă la 
aceste adunări, ajută bi
rourile organizațiilor de bază 
în pregătirea lor. Departe de 
mine gîndul de a spune că a- 
dunările organizațiilor U.T.C. 
din Șăulia de Cîmpie au fost 
întotdeauna reușite și eficien
te, că la ordinea de zi au fost 
întotdeauna cele mai actuale 
probleme. Totuși, unele dezba
teri au trezit interesul tineri
lor. Mai mult, chiar ei ne-au 
sugerat cîteva teme intere
sante.

La noi, în cooperativă, ti
nerii lucrează cu tragere de 
inimă ; antrenarea lor la mun
că nu este o problemă. Aproa
pe fiecare a realizat anul tre
cut cel puțin 200 zile-muncă. 
în schimb, se ivesc cazuri de 
indisciplină, de „goană“ după, 
cantitate în dauna calității la 
efectuarea unor lucrări, 

orientarea tinerilor și faptul 
este în genere pozitiv. Aceas
ta mai ales atunci cînd părin
ții creează condiții pentru ca 
tinerii să cunoască bine cîteva 
profesiuni putînd astfel să se 
decidă. Se întîmplă însă une
ori ca părinții să indice tine
rilor profesiuni față de care 
aceștia nu sînt atrași. Se in
filtrează în unele cazuri și 
considerente de rentabilitate 
ceea ce poate serios dăuna. 
Apoi insistența cu nuanțe 
imperative face pe tineri să 
cedeze dar nu să fie și con
vinși. Și atunci tînărul expli
că de ce vrea să urmeze o 
anumită cale prin „așa vrea 
tata“...

Latura deficitară în orien
tarea spre profesiune a unei 
importante părți din tineri este 
necunoașterea cerințelor față 
de calificarea superioară și 
față de practicarea ulterioară 
a profesiunii. Numai circa 40 
la sută din tineri au putut să 
ne demonstreze că știu exact 
în ce constă studiul universi
tar pe care-1 preferă, și care 
sînt condițiile bunei îndepli
niri a profesiunii. Restul se 
limitează la mențiuni de felul 

comportare nu întotdeauna ci
vilizată la locul de muncă și 
în societate. în organizațiile 
U.T.C. din brigada a 3-a și din 
brigada a 5-a, de pildă, ute- 
ciștii au luat atitudine și și-au 
exprimat dezacordul față de 
abaterile unor tineri care au 
efectuat lucrări de slabă cali
tate, nu și-au îngrijit anima
lele. de muncă și atelajele ce 
le-au fost încredințate sau, 
cum s-a intîmplat cu doi tineri 
din brigada a treia, care au 
venit la muncă în stare de 
ebrietate.

O discuție interesantă a avut 
loc în organizația de bază din 
brigada a patra pe tema „Prie
tenie, dragoste, căsătorie“. 
Ideea unei asemenea dezbateri 
a fost sugerată de un caz con
cret, cunoscut de tineri : o 
fată, care abia împlinise 16 
ani, a făcut cunoștință cu un 
băiat din altă comună și, după 
cîteva întîlniri, s-au căsătorit. 
Dar căsnicia lor s-a desfăcut 
după un timp foarte scurt, pe 
motiv că soții „nu s-au potri
vit“. Desigur, în adunarea or
ganizației nu s-a pus în discu
ție acest. caz. Referatul, pre
zentat de tovarășa Ileana 
Voicu, membră a biroului 
U.T.C., întocmit cu multă grijă, 
invita mai curînd la medita
ție, la un schimb de păreri 
sincer și deschis despre senti
mentele de prietenie și dragos
te, răspundere, de sinceri
tate și respect reciproc ce o 
reprezintă încheierea căsăto
riei.

Printre acțiunile de „propor
ții mai mari“, la care invităm 
întregul tineret, se numără în 
primul rînd serile distractive 
săptămînale, duminicile cultu
ral-sportive, serile de calcul, 
cele de întrebări și răspunsuri, 
CfQp§țjp5qriJț: i;,ține știe, răs
punde“ și, altețe. în organizarea 
lor, comitetul U.T.C. se spri- 

acesta „știu că necesită o bună 
pregătire“, „sînt cerințe com
plexe, ca pretutindeni de alt
fel“, „n-aș putea spune că 
știu prea multe lucruri despre 
munca ce mă așteaptă“, 
„amănuntele pe care le cunosc 
sînt destul de sumare“, „știu 
că pentru a deveni arhitect 
trebuie să am o pregătire te
meinică și muncesc mult“, 
„despre cerințele și condițiile 
profesiunii alese nu știu ni
mic“.

Elevii sînt ceva mai infor
mați în ce privește exame
nul de admitere dar mai de
parte unii arată doar atît: „să 
intru și apoi sînt sigur că am 
să fac față“. în genere la tinerii 
noștri se constată în pragul 
vieții mult elan voluntar, con
vingerea că prin învățătură 
stăruitoare vor reuși în orice 
domeniu. Este o trăsătură de
osebit de valoroasă. Totuși 
entuziasmul ar trebui uneori 
să fie dublat de oarecare în
țelepciune, spirit critic, luci
ditate. .

Am fost surprinși de felul 
cum solicitînd răspunsul la o 
întrebare despre posibilitățile, 
calitățile proprii și concor
danța lor cu profesiunea alea
să, tinerii, în majoritatea lor, 
au înlocuit analiza aptitudini
lor cu aprecieri despre pasiu
nea ce-i animă, despre stră- 

mem- 
agita-

știe, 
noi de

jină pe masa largă a uteciști- 
lor, pe aportul prețios al ca
drelor didactice și al speciali
știlor din cooperativă. Prima 
duminică cultural-sportivă din 
sezonul din primăvară a avut 
loc la 10 aprilie. Cu acest pri
lej, pe stadionul din comună, 
a avut Ioc un meci de fotbal 
dintre echipele din Șăulia de 
Cîmpie și Chețani și întreceri 
de atletism1, iar spre seară, la 
căminul cultural, tinerii artiști 
amatori au prezentat un pro
gram de cîntece și jocuri 
populare, o piesă în premieră 
și un „buchet“ de momente 
vesele despre „Primăvara în 
cooperativă“, cuprinzînd fapte 
și întîmplări văzute de 
brii brigăzii artistice de 
ție.

Concursurile „Cine 
răspunde“, se bucură la 
o largă popularitate. Comite
tul U.T.C. a răspuns afirmativ 
propunerilor făcute de tineri, 
organizînd un asemenea con
curs și despre cunoștințele do- 
bîndite la cursurile agrozoo
tehnice. în pregătirea con
cursului ne-a dat un ajutor 
prețios inginerul cooperativei, 
utecistul Mircea Tegzeșiu. 
Concurenții, 15 tineri din mai 
multe brigăzi, și-au dat „exa
menul“ nu numai în fața ju
riului (format din cadre de 
conducere și specialiști din 
cooperativă) dar și în fața a 
peste 250'de spectatori, în ma
joritate tineri, care au venit 
la căminul cultural să asiste 
la această „competiție“ în ma
terie de agrotehnică. Iată, pe 
scurt, cîteva acțiuni reușite, 
care au cîștigat adeziunea ti
nerilor țărani cooperatori...

MARIA RUNCAN,
secretara comitetului U.T.C. 

al cooperativei agricole 
de producție 

Șăulia de Cîmpie
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duință, cu declarații de încre
dere în forțele proprii. Cîțiva 
au indicat calități pe care și 
le-au verificat prin rezultate
le la învățătură, prin facilita
tea însușirii unor cunoștințe, 
prin diverse activități. Alții 
însă chiar au protestat împo
triva întrebării, arătînd că 
n-are rost și că esențialul este 
să te atragă o profesiune și 
să fii decis să muncești cu se
riozitate. Este, desigur, destul 
de greu, să-i contrazici pe 
acești tineri care înțeleg just 
rolul uriaș al efortului și de
voțiunii. Cu toate acestea am 
cuteza să atragem atenția 
asupra faptului că neglijarea 
unor astfel de „amănunte“ 
cum sînt cele ce privesc struc
tura profesiunii și structura 
aptitudinilor personale, în 
unele cazuri subminează vo
ința, reduce șansele de reuși
tă, provoacă amărăciune. Unii 
din studenții din anii II sau 
III ajung în situația să regre
te că nu s-au gîndit mai bine 
cînd și-au ales profesiunea.

Ce-i drept, autoaprecierea 
aptitudinilor este o operație 
destul de dificilă. Totuși dacă 
unii din tineri nu și-au preci
zat poziția în această privință 
este și din cauza faptului că 
nu erau edificați asupra ce
rințelor interne ale profesiu
nii alese de ei mai mult după

/Urmare din pag. I)

Imperială a 
colectivul 

ai marelui 
realizările

felicitat 
de con- 
combinat 
deosebiteprin carePasiune, pricepere, perseverentă — iată

tinăra laborantă Maria Chetroi de la Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a reușit să se Iacă stimată și apreciată de întregul 

colectiv al secției
Foto : FLORIN ȚAGA

calitățile

• După dispu
tarea a trei run
de, in concursul 
internațional fe
minin de șah din 
localitatea balne
ară Piotrkov (Po
lonia) conduce re
prezentanta Po- 

î mâniei, Elisabeta Polihroniade, cu 
2,5 puncte. Pe locurile următoare 
se află Rddica Reicher (România) 
si Eva Karakaș (Ungâria) cu cîte 
2 puncte flecare, în runda a treia, 
Polihroniade a remizat cu Roieher. 
Același rezultat s-a înregistrat și in 
partida Karakâș - Litmanowicz 
(Polonia). în primele două mnde, 
Polihroniade a învtns pe Winter 
(R. D. Germană) și Kondraska (Po
lonia).

• Pe poligonul de la Tunari au 
început joi, pe un timp nefavorabil, 
campionatele internaționale de tir 
ale României, la care participă unii 
dintre cei mai valoroși țintași 
din Bulgaria, Cehoslovacia, El
veția, Grecia, Iugoslavia, Ungaria, 
R.S.F.S. Rusă și România. Proba 
de pistol viteză 60 focuri a fost 
dominată de sportivii români, care 
au Ocupat primele trei locuri in 
clasament prin I. Tripșa, 594 
puncte, V. Atanasiu 591 puncte și 
M. Roșea 590 puncte,, după un 
meci de baraj cu bulgarul Țonev.

La armă liberă calibru redus 60 
foedri poziția culcat (seniori) a 
terminat învingător T. Jakosits 
(Ungaria) cu 593 puncte. S. Rîk- 
jakov (R.S.F.S. Rusă) s-a clasat pe 
locul doi cu același punctai, urmat 
de iugoslavul Branislav Loncear 
cu 591 puncte. M. Ferecatu (Româ
nia) s-a clasat pe locttl 4 'cu 591 
puncte.

Iată rezultatele înregistrate

indicatori externi. Convorbi
rea avută cu grupe de elevi 
din clasa a Xl-a ne-a convins 
de faptul că ei resimt lipsa 
unei informări mai temeinice 
privind unele profesiuni. Căr
țile despre geologi, fizicieni, 
artiști i-au ajutat mult. Ră- 
mîn însă atîtea domenii des
coperite. Ceea ce, după cum 
rezultă din discuții, le-ar fo
losi cel mai mult ar fi o serie 
de caracterizări a activități
lor profesionale cu relevarea 
calităților ce se cer. Psiholo
gia a dovedit de mult timp 
necesitatea profesiogramelor. 
Confruntarea dintre exigențe
le profesiunii și propriile date 
ar înlesni și corecta orienta
rea profesională. Evident, va
lorificarea cea mai sigură o 
oferă stagiile de practică. 
Trebuie totuși ca în confrun
tarea arătată să nu se proce
deze rigid. Realmente aptitu
dinile se pot dezvolta și după 
18 ani. iar modul cum fiecare 
își îmbină resursele pentru 
a reuși într-o activitate este 
așa de variat și complex încît 
uneori nu te poți angaja pre
viziunii. Elanul, hotărîrea dar 
și perseverența sînt deci teme
iuri ale realizării, ale creației. 
Pe aceeași linie, am recoman
da tuturor tinerilor care în a- 
ceste zile se află la răspîntia 
atîtor drumuri profesionale 

u.

focuri
1. Ta-.
Rusă) 

Oscarne

proba de armă standard 60 
(senioare) poziția culcat : 
maia Komaristoya (R.S.F.S.
589 puncte : 2. Kelner
(Ungaria) 587 puncte ; 3. Eta Baia 
(România) 586 puncte. Proba de 
armă standard 60 focuri poziția 
culcat (junioare și juniori) : 1. M.a- 
deleine Wischer (Elveția) 583 
puncte : 2. Miroslav Siper (Iugo
slavia) 583 puncte ; 3. lovan Cer- 
sic (Iugoslavia) 583 puncte.

Astăzi campionatele programează 
următoarele probe : armă calibru 
redus 3x40 focuri (seniori) și pistol 
liber 60 focuri.

?
cit

» Campionatul 
categoriei A la 
fotbal se reia du
minică cu dispu
tarea etapei a 
XXIlI-a, care pro
gramează me
ciuri interesante 
atît în Capitală,

și în tară. In București, pe 
stadionul ,,23 August" se va des
fășura un atractiv cuplaj. De la 
ora 15,45, Steaua București in- 
tîlnește pe Rapid București, după 
care se va disputa meciul dintre 
Dinaino București și Știința Cra- 
iova. Liderul clasamentului, Petro
lul Ploiești, susține la Arad o difi
cilă partidă in compania formației 
locale. Rețin atenția, în ceea ce 
privește lupta pentru evitarea re
trogradării, întîlnirile de la Cluj, 
(Universitatea — Farul Constantă) 
și Galați (Siderurgistul - Crișul 
Oradea). In celelalte două jocuri 
ale etapei se întîlnesc : Steagul 
Roșu Brașov — C.S.M.S. Iași și 
Dinamo Pitești — Politehnica Timi
șoara.

• Astăzi în sala Dinamo din Ca
pitală încep întrecerile concursului 
internațional de gimnastică la care 
participă sportivi din R.D. Germa
nă, Bulgaria, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Ungaria, Polonia și România. 
Dat fiind că în formațiile partici
pante vor evolua sportivi de va
loare ca Eva Svetlikova (Cehoslo
vacia), Romuald Symonowicz, 
Wieslawa Lech (Polonia), Rodica 
Apăteanu, Elena Ceampelea, An
ton Cadar (România), concursul 
este așteptat cu un deosebit inte
res.

Întrecerile vor începe astăzi și 
mîine de la ora 9,00 și 17,00, iar 
duminică de la ora 9,00.

• în localitatea St. Maur, din. 
împrejurimile Parisului, s-a desfă
șurat un concurs internațional de 
atletism în nocturnă cu participa
rea unor sportivi din Belgia, Polo
nia, Italia, Cehoslovacia, R. F. 
Germană, Portugalia, Franța și 
alte țări. Proba de 3 000 m plat 
a fost cîștigată de 
atlet francez Michel 
7’53"4/10. Pe locurile 
s-au clasat M. Bernard 
7'53"8/10 și Allonsius 
7'54"4/10. Proba . de 
greutății a revenit cehoslovacului 
Schmidt cu 17,63 m. Alte rezul
tate : 110 ni garduri Duriez (Franța) 
14"1/1O ; 400 m plat : Krussmann
(R.F. Germană) 47" ; 1 000 m Lurot 
(Franța) 2'20'’9/10.

să studieze profesiunile și să 
se studieze pe sine. Și în- 
trucît ne-am angajat pe fă
gașul faptelor, al măsurilor, 
pentru a veni în sprijinul ti
nerilor ce-și aleg viitoarea 
profesiune, „Scînteia tineretu
lui“ va publica un ciclu de ar
ticole privind conținutul dife
ritelor profesiuni.

BIBLIOTECA
PERSONALĂ

— Din cele ieftine, în ediții 
populare pentru că socoteala e 
simplă : cu aceiași bani cumperi 
mai multe. Cartea legată, de pildă, 
costă cîteodată dublu. Și cum în 
biblioteca personală nu circulă, te 
servește foarte bine și cea broșată.

— înțeleg că nu prea ești pen
tru împrumutul cărților, din biblio
teca ta !

— Dragostea și grija pentru bi
blioteca personală, chiar și refuzul 
de a împrumuta primului venit o 
carte ori insistenta cu care amin
tești prietenului să ti-o înapoieze 
nu lin mai niciodată de sentimente 
egoiste. Oricum e bine să-ți notezi 
undeva, cînd împrumuți. Dar să re
venim la întrebarea anterioară. O 
mică colecție din cărți de lux, bi
bliofile, veritabile opere de artă, 
îți înfrumusețează camera mai mult 

gice Galați, inginerul Salina 
Liveanu, a înfățișat diferite 
probleme de proiectare și con
strucție, subliniind concepția 
modernă care stă la baza rea
lizării marelui combinat side
rurgic.

înaltul oaspete a vizitat 
apoi laminorul de tablă groa
să unde a urmărit cu interes 
o demonstrație făcută în sec
torul cuptoarelor adinei. In 
sala de mașini sînt prezentate 
instalațiile automatizate care 
vor dirija întregul laminor.

Vizita continuă pe șantierul 
sectorului oțelărie și în secto
rul de aglomerare a minere
ului, unde înaltul oaspete se 
interesează de nivelul tehnic 
al acestui obiectiv industrial.

înainte de plecare, Maiesta
tea Sa 
călduros 
structori 
pentru 
obținute, exprimîndu-și admi
rația față de înaltul grad de 
tehnicitate al viitorului gigant 
industrial de li Dunăre și 
apreciind pozitiv estetica con
strucțiilor și modul cum a 
fost proiectată organizarea în 
flux a întregului proces si
derurgic.

S-a făcut, apoi un scurt po
pas la sediul Sfatului popular

v 1 v Ji ••sărbătorii
naționale a Italiei

Ambasadorul Italiei la 
București, Niccolo Moscato, a 
oferit joi după-amiază o recep
ție cu prilejul aniversării pro
clamării Republicii Italia.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., 
membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
academicieni și alți oameni de

INFOR
Vizita delegației economice 

a R. P. Bulgaria
In cursul zilelor de miercuri 

și joi delegația economică a 
R. P. Bulgaria condusă de 
Gheorghi Pavlov, președintele 
Comitetului pentru chimie și 
metalurgie al R.P. Bulgaria, 
însoțită de Atanase Diacones- 
cu, adjurict al ministrului in
dustriei chimice, a vizitat Uzi
nele de aluminiu de la Slati
na, combinatele chimice de la 
Craiova și Turnu-Măgurele și 
șantierul Uzinei de negru de 
fum de la Pitești.

Cu prilejul prezenței în 
țara noastră a delegației, 
ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, Gheorghi Bogda
nov, a oferit joi după-amiază, 
la reședința sa, un cocteil.

Au luat parte Constantin 
Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Anghel, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, adjuncții ministrului in
dustriei chimice, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, directori ai 
unor mari întreprinderi chi
mice din Capitală.

La invitația C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar a plecat la Budapesta în 
schimb de experiență o dele
gație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de 
Gheorghe Dumitru, secretar

decît orice. Au apărut seriile de 
opere din creația lui Arqhezi și 
Călinescu, citeva volumașe liliput 
din Eminescu Caragiaie, Arghezi, 
apar în editura Meridiane volume 
de reproduceri din plastica româ
nească, reușesc și alte edituri co
perte de gust și legături artistice 
care ar putea intra In vederile a- 
matorilor pentru a-și face interioa
rele mai plăcute și pe această cale.
- îți mulțumesc pentru această 

discuție și poate că o să te mai 
deranjez, fiindcă între noi fie spus 
nu prea ai multe mijloace să te in
formezi despre cărți. Țesăturile. în
călțămintea, sucul de roșii și alte
le se bucură de o reclamă bună, 
dar cărțile...

— Nu-i chiar așa, dar nici de
parte de adevăr nu cred că ești.

— Totuși e bine să reții că apa
re o revistă lunară ..Cărți noi", 
care anunță noutățile editoriale. 
Ce-i drept nu prea se găsește. 
Apoi nu sări peste rubricile de bi
bliografie din presa zilnică, din re
vistele de cultură săptămînale. pes
te recenziile publicate 
publicații periodice.

— Nici nu le ocolesc 
criticii literari nu pot 
rile noi în șpalt, sau măcar exem
plarele semnal, că prea trece mult 
timp de la...

— Nu-ți rămîne decît să treci cît 
mai des prin librării. E calea cea 
mai sigură, Acolo poți răsfoi în 
liniște orice carte înainte de a o 
cumpăra, în fotolii și la meșe co
mode, poți consulta fișierele de 
noutăți din ultimul an. cataloagele 
frumos ilustrate ale diferitelor edi
turi. planurile editoriale pe anul 
în curs, bibliografii tematice. cu 
adnotări largi ale celor mai bune 
cărți și cîte și1 mai cît.e.

— Glumești, glumești, dar o să 
vină și vremea aia. 

în aceleași

să stil, dar 
citi lucră-

regional, unde vicepreședin
tele Ștefan Bubenec a prezen
tat schița de sistematizare și 
reconstrucție a orașului Galați.

La amiază, Maiestatea Sa 
Imperială și personalitățile 
care îl însoțesc au părăsit 
Galațiul, îndreptîndu-se spre 
Capitală.

In gara Galați înaltul oas
pete a fost condus de oficiali
tățile locale. O gardă militară 
a prezentat onorul.

■fc
După-amiază, Șahinșahul 

Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, împreuna 
cu persoanele oficiale care 
l-au însoțit în vizita făcută 
la Galați, s-a înapoiat în 
Capitală.

La sosire, în gara Băneasa, 
înaltul oaspete a fost. întâmpi
nat de Ilie Murgulescu, vice
președinte' al Consiliului de 
Stat, Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Bujor Almășan, ministrul ini- 
nelor, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

la 
ai

cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați 
București și alți membri 
corpului diplomatic.★

Ambasadorul Italiei 
București, Niccolo Moscate, 
a rostit joi seara o cuvîntare 
la posturile noastre de radio 
și televiziune, cu prilejul săr
bătorii naționale a Italiei.

la

(Agerpres)

MÂȚII
al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost 
condusă de Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R., 
de activiști ai C.C. ai P.C.R.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R. P. Ungare la 
București.

★

Joi seara, ministrul indus
triei metalurgice, Ion Marines
cu, s-a înapoiat în patrie, ve
nind din Anglia, unde a făcut 
o vizită Ia invitația guvernu
lui britanic.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față repre
zentanți ai conducerii Minis
terului Industriei Metalurgiei, 
Ministerului Comerțului Exte
rior, precum și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți amabadorul 
Marii Britanii Ia București, 
Leslie Charles Glass, și mem
bri ai ambasadei.

*

Joi la prînz a sosit în Bucu
rești, la invitația Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, o delegație a Con
siliului Municipal al Parisului 
condusă de Albert Chavanac, 
președintele Consiliului Muni
cipal.

La sosire, pe aeroportul B:ă- 
neasa delegația a fost intimni- 
nată de Ion Cosma, președin
tele Comitetului 
Sfatului Popular 
și de membri ai 
Executiv.

A fost de față 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

Executiv al 
al Capitalei, 
Comitetului

Jean Louis

Seara, Ion Cosma, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, 
a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților.

■A

în sala mică a Palatului au 
început joi dimineață lucrările 
celei de-a treia conferințe na
ționale de otorinolaringologie, 
organizată de Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale.

în afară de cadre medicale 
din țara noastră, participă și 
specialiști din mai multe țări.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de prof. Ștefan Gâr- 
bea. președintele comitetului 
de organizare. Participanții au 
fost, de asemenea, salutați de 
delegați sosiți din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Franța. R. D. 
Germană. Grecia. Italia, Iugo
slavia, Japonia, Polonia. Sene
gal, S.U.A.. Ungaria și Uniu
nea Sovietică.

Timp de trei zile, cit vor 
dura lucrările, conferința va 
dezbate probleme actuale, pri
vind profilaxia și tratamentul 
surdității si cancerului larin
gea n.

A

Cu ocazia turneului în tara 
noastră a Opere; Naționale din 
Sofia, Președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macdvei. a ofe
rit joi un cocteil.

(Agerpres)



PESTE
HOTARE
Lucrările Congresului

P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 2. -r- Coresponden

tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite : Joi au continuat în Pa
latul Congreselor din Parcul 
Julius Fucik din Praga lucră
rile Congresului al XHI-lea al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

în cadrul discuțiilor pe mar
ginea . raportului de activitate 
prezentat de A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, au luat cu- 
vîntul numeroși delegați la 
congres printre care J. Doians- 
ky, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, J. 
Hendrych, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, B. 
Lomsky, ministrul apărării 
naționale, J. Lenart, președin
tele guvernului cehoslovac.

Congresul a fost salutat de 
Dang Quang Minh, membru al 
C.C. al Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de 
sud, șeful delegației F.N.L., 
Ignacio Gallego, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Spania, Orlando

Wasdml român 
la Pekin 

primit de Ciu De
PEKIN 2 (Agerpres). — La 

1 iunie, Ciu De, președintele 
Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România, 
Aurel Duma, în vizită de pre
zentare. Cu acest prilej, a 
avut loc o convorbire priete
nească.

Miljias, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din 
Chile, Maria Urban, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Austria, B. Gupta, se
cretar al Consiliului național 
al P.C. din India, Mitsos Per- 
calidis, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.C. din Grecia, James West, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din S.U.A., N. Jeffery, 
membru al Comitetului Politic 
al Comitetului Executiv al 
P.C. din Marea Britanie, S. 
Vilargues, secretar al C.C. al 
P.C. din Portugalia, D. D. 
Neeme, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Siria, Lebadi, președintele 
Partidului Comunist din Re
publica Sud-Africană, A. Alte- 
sor, membru al Comitetului 
Executiv al P.C. din Uruguay, 
Hussein Zulfikar Sabri, mem
bru al Secretariatului general 
al Uniunii Socialiste Arabe, 
Louis Van Geyt, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Belgia, A. M. Verdugo, 
secretar general al C.C. al 
P.C. din Mexic, I. Diarra, se
cretar politic al Uniunii suda
neze din Mali, Zaki Khairi, 
membru al C.C. al P.C. din 
Irak, K. P. de Silva, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Ceylon, Ludvig Han- 
sen, secretar al C.C. al P.C. 
din Danemarca, Edgar Argent 
Ross, membru al C.C. al P.C. 
din Australia.

Lucrările congresului con
tinuă.

Vizita 
delegației

P.CJL
la uzinele

Mlada 
Boleslav

PRAGA 2 (Corespondentul 
Agerpres, A. Liță, transmite) : 
în cursul zilei de joi delega
ția Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., care participă 
la lucrările celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia, a vizitat uzinele de 
automobile din Mlada Boles
lav, regiunea Cehia centrală. 
Cu acest prilej a avut loc o 
întîlnire între delegație și di
rectorul uzinelor, adjuncți ai 
acestuia, secretarul Comitetu
lui raional de partid, activiști 
de partid ai raionului și alte 
persoane.

Delegația a fost însoțită de 
J. Krejci, vicepreședinte al 
guvernului cehoslovac, minis
trul industriei grele, și de M. 
Simonovski, prim-adjunct al 
ministrului, precum și de C. 
Cisar, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

tn fața pagodei Vien Hoa Dat 
din Saigon, budiștii au organi* 
zat numeroase demonstrații an
tiguvernamentale. Aici liderul 
budist Thich Hien a fost rănii 
in urma exploziei unei grenade, 
în fotografie: în fața pagodei 

după explozie

/*»<» •• •

UIMI Șl... 
finanțele

Dis-

s-au 
rău.

----- e------

• LA STOCKHOLM a avut loc 
e întrunire a organizațiilor stu
dențești șocial-democrate din țările 
nordice. Cu acest prilej, partici
panta la Întrunire și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta poporului 
vietnamez, condamnind agresiunea 
S.U.A. în Vietnam și cerînd solu
ționarea pașnică a conflictului în 
baza acordurilor de la Geneva din 
1054.

• TlNĂRUL David O’Brien, în 
vîrstă de 20 de ani, a fost declarat 
vinovat de încălcarea legii cu pri
vire la înrolarea în armată. Tribu
nalul va pronunța sentința peste 
cîteva zile.

împreună cu prietenii săi, 
O’Brien, care este membru al ,.Co
mitetului studențesc pentru acțiuni 
neviolente*, și-a ars ia Boston în 
public ordinul de încorporare, în 
semn de protest împotriva agre
siunii Statelor Unite în Vietnam, 
în aceeași zi, un grup de liubgani 
l-a bătut pe O’Brien și pe prietenii 
acestuia în fața reprezentanților 
poliției, care nu au intervenit.

e 900 de Învățători din pro
vincia Quebec și-au înaintat 
miercuri demisia în bloc comisiilor 
lor școlare, în semn de protest 
împotriva hotăririi comisiei școlare 
regionale de a concedia pe unul 
din colegff lor. într-o declarație, 
eei ©00 de fnvăfători au menționat 
că nu-și vor relua activitatea în 
luna septembrie dacă nu va fi anu
lată hotărlrea comisiei școlare re
gionale, sau cel pufin dacă acea
stă decizie nu va ii justificată prin 
motive de ordin strict profesional.

>.XNTCETO SOLARES, repre
zentând partidul Alianța instituțio- 
nalistă democratică, de tendință 
liberală, și-a prezentat candidatura 
tn vederea alegerilor prezidențiale 
care urmează să aibă loc la 3 iulie 
în Bolivia. Aceasta este a patra 
candidatură la postul de președinte 
prezentată pentru apropiatele ale- 

Ceilalți candidați sînt : ge
neralul René Barrientos Ortuno, 
din partea Frontului revoluției bo
livien«, grupare sprijinită de actu
alul regim militar, generalul in 
retragere Bernardino Bilbao Rioja, 
din partea partidului ,,Comunitatea 
creștină", și Victor Andrade, re- 
prezentînd partidul Mișcarea națio
nală revoluționară.

O MINISTRUL afacerilor interne 
al Republicii Cuba a comunicat că 
colaboratori ai Departamentului 
pentru securitatea statului au a- 
rastat' un agent al Agenției Cen
trale de investigații (C.I.A.), care ! 
a pătruns pe teritoriul Cubei în 
localitatea Punta Louis, provincia 
Finar del Rio. După cum s-a sta
bilit ulterior, agentul a sosit pe li- 
țoraTâl Baban pe vasul pirat „Leda”, 
•'TMund din Miami. La perchezl- 
Ktr fătăttiă Ml fost găsite arme și 
un puternic rddioemițător.

Ceea ce agențiile de 
presă numeau, cu vreo 
zece zile în urmă, „pau
ză de gîndire“, a luat 
sfîrșit. Joi la Salisbu
ry s-a inaugurat runda 
a doua a consultărilor 
anglo-rhodesiene.

Convorbirile s-au reluat re
lativ repede, după ce unii co
mentatori afirmaseră că între
ruperea înseamnă un eșec to
tal și că reprezentanții celor 
două țări nu 
se vor mai în- 
tîlni niciodată 
la masa trata
tivelor. Căci, 
utilizînd exclu
siv dispozitive
le aliniate de 
cele două ta
bere la Londra, 
duelul avea 
toate șansele 
să devină un 
război de 100 
de ani. între
ruperea ostili
tăților a avut 
loc exact în 
momentul cînd 
adversarii și-au 
dat seama de 
aceasta. Dar 
astăzi ei se află 
din nou față în 
față. De aceea în presă 
s-a emis ipoteza că, de 
vreme ce repriza a doua 
începe cu adevărat, e de 
presupus că în timpul pauzei 
de gîndire „s-a petrecut ceva“ 
care ar face să renască spe
ranța în realizarea unei înțe
legeri.

Ce ar fi putut să se petrea
că ? E greu de presupus, mai 
ales în condițiile desăvârșitu
lui mister în care cele două 
țări și-au învăluit convorbiri
le. în timpul „pauzei“ ziarele 
au relatat despre înăsprirea 
conflictului feroviar cu Zam
bia, despre vînzările de tutun 
ale Rhodesiei în Olanda (prin 
intermediul R.S.A.) și au pu

La șfirșitu! 

„pauzei 

de 

gîndire"

blicat declarațiile optimiste 
ale ministrului rhodesian al 
economiei, potrivit cărora
sancțiunile împotriva țării
sale vor suferi un răsunător 
eșec. Partea rhodesiană pare 
deci în ofensivă. Dar, pe de 
altă parte, de vreme ce Lon
dra a acceptat reluarea dialo
gului preliminar, se poate de
duce că și ea deține în pache
tul de cărți cel puțin un atu. 
Ca atare, cele două părți ar 
putea să considere că există 

substanță pen
tru un compro
mis.

în al doilea 
rînd însă e po
sibil ca relua
rea convorbiri
lor să însemne
ze doar un 
gest „de ochii 
lumii“, generat 
de dorința fie
cărui partici
pant de a nu-și 
asuma răspun
derea unei 
rupturi. Tot
odată, atît Lon
dra cît și Sa
lisbury ar fi 
deopotrivă in
teresate în e- 
vitarea oricăror 
acțiuni din 

partea Națiunilor Unite sau 
a țărilor africane.

Așa cum se prezintă situa
ția, s-ar putea ca „pauza de 
gîndire“ care tocmai a expirat 
să nu fie deloc ultima. în 
cercurile britanice autorizate 
xse apreciază că discuțiile pre
liminare — adică tocmai dis
cuțiile care s-au purtat la 
Londra și s-au reluat la Salis
bury cu scopul de a de
termina dacă tratativele de 
fond sînt posibile — nu se 
vor încheia mai devreme de o 
lună. Și acest termen poate fi 
încă, de mai multe ori, pre
lungit.

ION D. GOIA

„Complotiștii“ 
congolezi au 

fost executați
Agențiile de presă anunță 

că autoritățile din Congo au 
executat sentința de condam
nare la moarte prin spînzură- 
toare, pronunțată de tribuna
lul militar special, împotriva 
lui Evariste Kimba, Jerome 
Anany, Emmanuel Bamba și 
Alexandre Mahamba, învinu- 
iți de tentativă de lovitură de 
stat. Execuția, relatează agen
ția France Presse, a avut loc 
joi dimineața în piața publică, I 
în prezența a 80 000 de locui
tori ai capitalei congoleze și a ; 
unor persoane oficiale, printre | 
care general Louis Bobozo, i 
comandantul-șef al armatei | 
congoleze. Piața publică, unde ' 
a avut loc execuția, a fost în- 1 
conjurată de un cordon de tru
pe ale armatei și poliției con
goleze.

„O uriașă panică, care a 
provocat răniți dacă nu și 
morți, a marcat momentul 
cînd cel de-al patrulea con
damnat, Alexandre Mahamba, 
a fost executat, relatează a- 
genția France Presse. Popu
lația a rupt cordoanele de 
pază. Bărbați, femei și copii 
îmbrînciți, loviți, aruncați pe 
jos și căleați în picioare, au 
rupt-o Ia fugă îngroziți.“

Luptele din Vietnamul de sud
Neliniștit de evoluția situa

ției, primul ministru sud- 
vietnamez încearcă din nou 
să supraviețuiască crizei po
litice prin măsuri represive 
împotriva populației. Două 
companii guvernamentale, în
tărite de unități de pușcași 
americani au fost trimise la 
Hue, pentru „a restabili ordi
nea", tulburată de recentele 
manifestații antiguvernamen
tale și antiamericane. Se pare, 
menționează agențiile de pre
să, că în noaptea de joi spre 
vineri, guvernul intenționează 
să declanșeze atacul pentru 
ocuparea orașului, deoarece 
împrejurul vechii cetăți impe
riale au fost mobilizate mașini 
blindate și un număr impre
sionant de trupe, aduse de la 
Saigon și Da Nang.

In acest timp, în capitală 
se adîncesc divergențele sem
nalate între aripa „extremis
tă“ a budiștilor și cea mode
rată, care pare dispusă să 
ajungă la un compromis cu 
guvernul. Nimic oficial nu 
s-a anunțat la Saigon în le
gătură cu convorbirile care 
s-au desfășurat între repre
zentanți ai Institutului budist 
și generalul Ky. Se pare însă, 
relatează corespondentul agen
ției Reuter, că între cele două 
părți ar fi intervenit un acord, 
deoarece joi seara liderii In
stitutului budist au interzis 
orice manifestație împotriva 
guvernului. In legătură cu 
aceasta, a fost dat publicității 
un cotnunicat al Institutului 
care lasă să se înțeleagă că

primul ministru ar fi promis 
o remaniere guvernamentală, 
ceea ce ar permite unor lideri 
budiști să intre în guvern. 
„Numai în cazul cînd genera
lul Ky și-ar încălca din nou 
promisiunile, Institutul budist 
autorizează reînceperea ma
nifestațiilor", se spune în co
municat.

Noul compromis intervenit 
între o parte a liderilor budiști 
și guvernul generalului Ky, nu 
marchează însă sfîrșitul crizei 
politice sud-vietnameze. Nu 
se știe încă cum va reacționa 
populația orașului Hue la în
cercarea trupelor guverna
mentale de a „restabili ordi
nea". Se așteaptă, de aseme-

nea, reacții violente din partea 
aripii „extremiste" a budiști
lor. La Saigon s-a și anunțat 
joi seara că mulți dintre bu
diști nu recunosc nici o înțe
legere cu guvernul, declarînd 
că sînt hotărîți să nu urmeze 
indicațiile Institutului și să 
continue lupta antiguverna
mentală și antiamericană.

„Este o luare de poziție, 
menționează agenția France 
Presse, care confirmă adînca 
sciziune existentă între bu
diștii sud-vietnamezi. Nimeni 
nu poate prevedea evoluția 
evenimentelor, iar criza poli
tică, contrar aparențelor, e 
mai ascuțită ca oricînd".

poate un 
din Anglia.

Nu cumpăr 
mai ales,

xistă o legătură în
tre clini și... balanța 
americană comerci
ală ? S-ar părea că 
nu, daca, acest veș
nic dacă, nu ar fi in
tervenit... Walt 
ney.

Lucrurile
încurcat, veți spune, și mai
De unde pînă unde clini, comerț 
exterior și, în plus, Disney. Nu ar 
mai lipsi decît Donald rățoiul sau 
Mickey Mouse.

Ca totul să fie limpede, reprodu
cem următorul dialog surprins ln- 
tr-unul din cunoscutele magazine 
care vînd dini în orașele ameri
cane :

— Poate preferați, mister, acest 
splendid buldog ? Sau 
corgii, cline de rasă 
Distins ca un lord.

— Nu. Sînt patriot, 
dini din Anglia, și 
corgii.

— Fiți sigur că se va adapta 
foarte repede stilului american.

—- Știu. Dar Ia dolarii pe care 
îi plătim pentru acești clini, dum
neata te-ai gîndit ? Cunoști dificul
tățile balanței noastre de plăți 7

— Dar totuși corgii se cer.
— Numai Disney e de vină.
La acest moment al discuției în

tre cumpărătorul patriot și vînză- 
torul lipsit de scrupule cetățenești 
ne permitem o explicație.

în milioane de cămine america
ne, prin intermediul unei emisi

ITALIA: Aniversarea 
proclamării republicii

ROMA 2. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite : Joi, Italia a sărbă
torit a 20-a aniversare a pro
clamării republicii. Cu prile
jul acestei date istorice, pre
ședintele republicii, Giuseppe 
Saragat, a adresat un mesaj 
poporului italian. El a relevat 
că, după o perioadă de izolare 
de peste 20 de ani datorată 
dictaturii, Italia, care se afla 
la marginea civilizației econo
mice, a ajuns să-și dezvolte o 
industrie modernă. Au fost 
înfruntate probleme care du
rau de secole, îndeosebi în ce 
privește agricultura, a fost 
depășită situația de inferiori
tate din sectoarele cheie ale 
industriei. Și în ce privește 
cultura, Italia ocupă un loc 
important. Președintele Sara
gat a amintit apoi despre u-

nele realizări în diferite dome
nii, inspirate de idealurile 
mișcării de rezistență, de ma
rile tradiții democratice ale 
Risorgimentoului.

în toate orașele din țară au 
avut loc festivități la care au 
participat reprezentanți ai gu
vernului, ai partidelor politice 
și ai organizațiilor obștești. La 
Roma, pe Via dei Fori Impe
riali, s-a desfășurat o mare 
paradă militară în prezența 
președintelui Saragat, a pri
mului ministru, Moro, a mem
brilor guvernului, parlamen
tului și corpului diplomatic. 
Cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului italian, pre
ședintele republicii a primit 
mesaje de salut din partea 
șefilor de state cu care Italia 
întreține relații diplomatice.

IRAN. Vedere din Teheran, 
capitala tării

R. P. BULGARIA. La Șantierul naval „Gheorghi Dimitrov“ din Varna

Aselenizarea lui „Surveyor“
Sonda lunară americană 

„Surveyor" a aselenizat lin joi 
dimineața la ora 6,17 (G.M.T.) 
într-o regiune plată din „Ma
rea furtunilor“, la 16 kilome
tri de punctul stabilit inițial — 
a anunțat Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.). Lansată luni 
de la Cape Kennedy, această 
sondă a parcurs distanța de la 
Pămînt la Lună în 68 de ore.

Imediat după aselenizare, 
„Surveyor“ a început să trans
mită fotografii de bună cali
tate, care au fost recepționate 
de aparatele „Laboratorului 
de propulsie cu reacție" de la 
Pasadena (California). Prima 
fotografie înfățișează, în prim 
plan, o întreagă secțiune a 
sondei așezată pe trepiedul ei 
pe suprafața Lunii. A doua 
arată suprafața poroasă a Lu
nii, iar cea de-a treia prezintă

cele trei picioare ale trenului 
de „aselenizare" al lui „Sur
veyor", care nu par să se fi 
scufundat în solul lunar. A- 
ceste fotografii au fost prezen
tate imediat prin intermediul 
rețelei americane de televi
ziune.

Sonda lunară „Surveyor", 
lansată în scopul transmiterii 
de imagini televizate ale su
prafeței Lunii și explorării so
lului lunar, este prevăzută cu 
două camere de televiziune. 
Ele urmează să transmită fără 
încetare timp 14 zile, cît du
rează „ziua lunară", dar sa- 
vanții de la Pasadena nu ex
clud posibilitatea ca transmi
siile să continue și după acest 
termen, în perioada „nopții 
lunare“.

In cercurile N.A.S.A. se ex
primă satisfacția pentru acest 
succes.

uni de televiziune, a pătruns, 
într-o seară, un splendid dine de 
rasă corgii, adus din Anglia. Dacă 
mai adăugăm amănuntele că emi
siunea purta semnătura lui Walt- 
Disney, că a fost difuzată la o oră 
de seară, clnd numărul telespecta^ 
torilor se exprimă în cifre de zecii 
de milioane, avem imaginea mai 
exactă a reclamei care s-a făcut 
acestui cîine. Au urmat imediat ce
reri în creștere pe ceea ce se nu
mește piața americană a diniior 
care a făcut ca numai într-un an 
— 1965 — să se vîndă cu 18 la 
sută mai mulți corgii decît în 1964. 
Și fiecare dintre acești cîini „bine 
crescuți, cordiali, dar rezervați', 
cum scrie o revistă americană, au 
fost plătiți în dolari, prețul vari
ind între 140 și 2 800 de dolari. în 
total 14 000 000 de dolari au zbu
rat peste Atlantic pentru plata a- 
cestor distinse animale care își 
plimbă plictisul englez în bunele 
familii americane, amintind mereu 
că sînt „pur sînge“ de pe meleagu
rile austere ale Engliterei. Și cum 
un asemenea patruped cu „pedi
gri“ cere și condiții de transport 
adecvate rangului, companiile avia
tice fac reclamă pentru condițiile 
care le oferă călătoriei din Anglia 
în S.U.A., contra sumei de 56 de 
dolari. Iar dolari și mereu dolari 
a căror pierdere a mai adăugat un 
strop în marea deficitului balanței 
comerciale americane. i

Rămîne acum de văzut dacă se 
va constitui o ligă care s-ar putea 
denumi „Asociația anti-corgii a 
iubitorilor de cîini sută în sută a- 
mericani“ sau, poate, Walt Disney 
îl va pune acum pe Mickey Mouse 
să-și manifeste disprețul față de 
acest patruped importat.

SERGIU BRAND

Itinerar sovietic
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La525
de metric

pre hotarul Moscovei, poposim în- 
tr-un cartier în care răzbat doar 
ecouri slabe ale tumultului ma
rilor bulevarde. Spații verzi, li
niște, clădiri cu o notă mai inti
mă. Peisajul este dominat de si
lueta zveltă a unui turn, 
tins 300 m dar continuă să 
scă...

Printre moscoviti turnul acesta (deși 
vîrsta respectabilă a altor monumente) și-a 
căpătat de pe acum o certă celebritate. Lo
cuitorii capitalei îi urmăresc zborul către 
înălțimi cu răbdătoare atenție.

— Va avea 525 m... — te informează ghizi 
binevoitori.

A a- 
crea-

n-are

Pe șantierul centrului de 
televiziune din Moscova, si
tuat în raionul Ostankino, 
lucrările au început în a- 
nul 1963. Au mai rămas 
doar cîteva luni de muncă: 
înaintea celei de a 50-a a- 
niversări a instaurării pu
terii sovietice, întreaga 
construcție trebuie predată 
beneficiarilor. Constructorii 
sînt optimiști — ei au cer
titudinea respectării terme
nului.

Inginerul Indraiteli, șeful 
sectorului de construcție, 
ne-a înfățișat macheta vii
toarei cetăți a televiziunii. 
Turnul are la bază un 
metru de 60 m. Pînă 
înălțimea de 385 m 
construit din beton și 
(s-au folosit plăci de beton 
de 5 m). Antena metalică 
va avea 140 m. 
turnului corespunde 
,,zgîrie nori‘~ 
je. La 
ției se 
grame 
vor fi 
o depărtare de 250 km (ac
tuala antenă a postului de 
televiziune din Moscova are 
160 m și transmite imagini 
pe o rază de 80 km în jurul 
capitalei).

Interlocutorul nostru ne

dia
la 

este 
Her

Înălțimea 
unui 

cu 52 de eta- 
Incheierea construc- 
vor putea emite pro- 
de televiziune care 
recepționate pînă la

sugerează amploarea cons
trucției iăcînd apel la cîte
va date : pentru fundații 
s-au 
ton, iar pentru turn 
necesare 
(,,Greul a 
de turnat 
beton“ — 
inginerul).

Pentru instalarea antenei 
va fi folosită o macara cu 
o greutate de 300 tone. In 
primele 16 etaje ale turnu
lui se prevede plasarea 
instalațiilor de transmisie. 
Fiecare etaj va avea feres
tre de observație și balcoa
ne care vor permite vizita
torilor să admire panorama 
marelui oraș.

La înălțimea de 321-340 m 
va fi instalat un restaurant 
cu 288 locuri. Proiectanta 
și constructorii s-au strădu
it să confere o notă origi
nală acestui loc de recreație 
pentru locuitorii capitalei 
sovietice. Restaurantul fiind 
instalat pe o platformă cir
culară, consumatorii vor a- 
vea posibilitatea să priveas
că nu numai o secvență a 
peisajului. Pentru aceasta 
s-a conceput amenajarea 
exteriorului sau din metal 
și sticlă. Bucătăria a fost 
plasată mai aproape de par
ter. Dar, nici o grijă — ne

turnat 10 000 mc be- 
sînt 

12 000 mc beton, 
trecut. Mai avem 
doar 1 000 mc 
spune surîzător

asigură amabilul interlocu
tor — prin instalații specia
le mîncărurile pot ajunge 
de la bucătar Ia consumator 
In numai... 45 secunde.

Construcția nu se limitea
ză la turnul ce pornește ca 
o săgeată către cej^. în ime
diata sa apropiere sînt în 
curs de construcție 14 stu
diouri precum și sălile în 
care va lucra personalul 
postului de televiziune din 
Moscova. Partea centrală a 
acestui edificiu va avea 13 
etaje fiind realizată din a- 
luminiu și sticlă. Firește, 
în raport cu turnul din ve
cinătate, nu impresionează 
prin înălțime.

într-o modestă baracă sor
tită dispariției avem im
presia că am depășit filele 
calendarului și ne aflăm în 
1967. Pe pereți machete an
ticipează viitorul : graficie
nii, în armonie cu proiecte
le, au imaginat înfățișarea 
noului centru de televizi
une. Confruntai ea dintre 
desen și realitate se va pro
duce curînd și nu-t excltu 
ca în raport cu ingeniozi
tatea construcții fantezia 
graficienilor să xe dove
dească în îriftrzieren
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