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S-€J împlinit un an da cînd la 
sistemul energetic național a 
fost cuplat primul agregat e- 
ner getic de 100 MW cu por
nire rapidă. Grupul energetic 
se află instalat la termocen
trala de la Fîntînele (regiu
nea Mureș Autonomă Ma
ghiară) a cărei vedere gene
rală o prezintă fotografia 

noastră.
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OPTICA REDUCERII CON
SUMURILOR DE METAL

Ing. Victor Radețchl 
director tehnic — Direcția generală tehnică 

din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

Valorificarea superioară a materiilor prime și, în spe
cial, a metalului, îmbunătățirea continuă a coeficien
tului de folosire productivă a acestora au făcut 

obiectul a numeroase discuții în paginile ziarelor. Cu atît 
mai mult, în cuprinsul acestui material nu ne propunem să 
abordăm în detaliu complexitatea tuturor factorilor care 
conduc la economisirea sau depășirea consumurilor de ma
terii și materiale. Oricum, unele constatări în această direc
ție, se impun.

La Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 au fost 
jalonate direcțiile principale ale ridicării pe o treaptă cali
tativ superioară a întregii activități economice a întreprin
derilor. Una dintre acestea o constituie reducerea pe toate 
căile a consumurilor specifice de metal, îmbunătățirea per
formanțelor tehnico-economice ale produselor, paralel cu 
reducerea greutății și gabaritelor acestora. Cum s-a acționat 
în întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de 
mașini în direcția reducerii consumurilor specifice de me
tal? Ce rezultate s-au obținut ?

Dacă ne referim Ia un singur aspect — acela al reducerii 
normelor de consum specifice — se constată că, pe total, 
față de nivelul normelor elaborate și aplicate în 1966, s-a 
obținut o economie de 0,79 la iută. Față de larcinile iu- 
plimentare de reducere a acestor norme (în proporție de 
1,1 la sută) situația prezintă însă o depășire a coaranra- 
rilor specifice cu aproape 0,40 la sută.

Pornind do la această constatare ne vom opri asupra 
cîtorva dintre factorii care au generat risipa exagerată de 
metal la unele întreprinderi. Mai întîi însă, cîteva date : 
numai în trei luni, U.C.M. Reșița a consumat, în plus, pen
tru fabricarea compresoarelor, 7,4 tone (în afară de cele 
20,7 tone de metal irosite sub forma pierderilor din rebu
turi) ; Uzinei de construcții metalice și mașini agricole-Boc- 
șa i-au trebuit 21 tone peste necesarul planificat de metal 
pentru construcțiile metalice de la podurile rulante de peste 
35 de tone ; Uzina „Vulcan" din București a irosit și ea,

(Continuare în pag. a Il-a)
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Rada Tudor — controlor de 
calitate. Unul dintre tinerii 
constructori de strunguri din 

Arad.
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Vizita Cancelarului Federal 
al Republicii Austria, 

dr. Josef Klaus
Cancelarul federal al Austriei, 

dr. Josef K aus, și persoanele o- 
fidale austriece și române care 
l-au însoțit în vizita întreprinsă 
în regiunile Brașov, Bacău și Do-

Recepție oferită de

.Ambasadorul Republicii Aus
tria la București, dr. Johann 
Manz, a oferit joi o recepție în 
saloanele ambasadei, cu ocazia 
vizitei în România a cancelaru
lui federal al Austriei, dr. Josef 
Klaus.

• Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gri go re Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornelia Mănescu, minis-

brogea, s-au întors joi dimineața 
în Capitală cu un avion special. 

Pe aeroportul Băneasa, erau 
de față Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe și alte 
persoane oficiale.

ambasadorul Austriei

trul afacerilor externe, alți mem
bri ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, oameni 
de știință și artă, ziariști.

Au participat persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe premie
rul austriac.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomație.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)
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O SUTĂ DE TINERE NE RĂSPUND:
Printre multiplele preocu

pări relatate zilnic prin scri
sori de cititoarele ziarului s-a 
desprins și aceea formulată ca 
întrebare și deziderat t la 20 
ani trebuie să fii o gospodină ?

O discuție cu o sută de ti
nere de la Fabrica de confecții 
din Craiova mi-a dat posibili
tatea unui sondaj mai exact 
al opiniilor, conturării mai pre
cise a factorilor oare sînt che
mați să sădească, să educe și 
să desăvîrșească și sub acest 
aspect pregătirea fetelor pen
tru viața de familie. Nu ne 
propunem să redăm textual 
răspunsurile (de altfel nici 
n-ar fi posibil). Grupîndu-le, 
s-au conturat, totuși, optici di
ferite.

Marea majoritate (80 la sută) 
verbal cel puțin, au afirmat 
că o fată trebuie să știe să fie 
o bună gospodină încă înainte 
de a se mărita. Doar 20 la sută 
au fost de părere că în con
dițiile moderne, mai ales ale 
orașului, care-ți oferă bufete- 
expres, restaurante etc. pot să 
te socotești scutit de a învesti 
timp într-o îndeletnicire „ne
cesară doar pentru casnice". 
S-au invocat drept argumente 
nu numai condițiile civilizației 
ci și drepturile de a trăi mo
dern. de a-ți investi pricepe
rea. talentul și timpul în preo
cupări de muncă, de contact 
permanent cu valorile spiri
tuale. Există în această optică 
o fundamentare reală : socie
tatea noastră pune la dispozi
ția femeii mijloace și condi
ții care-i permit să desfă
șoare o activitate de gos
podină net superioară bu- 
nicelor noastre. Și din a- 
cest unghi, punctul de ve
dere al interlocutoarelor apare 
justificat. Neînțeles însă exact, 
confundată preocuparea gene
rală de a ușura munca femeii

LA 20
DE ANI

SÎNTETI
O GOSPO

DINA
care desfășoară și o activitate 
socială, productivă — cu ab
solvirea de îndatoriri firești ca 
soție și mamă poate genera 
neajunsuri, fisuri in viața de 
familie. Din capul locului pre
cizăm că nu cere nimeni ca 
femeia să rămină regină peste 
cristaluri, rufe, tacîmuri și ga- 
vanoase cu dulceață. Dar ea. 
soție și mamă, trebuie să știe 
să fie soție și mamă. Un lim
baj armonios al vieții de 
familie se creează și prin acest 
atribut al ei de a da căminului 
căldura, gingășia, în genere at
mosfera unică și tonifiantă a 
acelui „ca acasă nicăieri nu e 
mai bine”.

FLORICA POPA

(Continuare In pag. a IV-a)

j EDIȚIE ESTIVALA A SCÎNTEII TINERETULUI

SEARA. UN ZVON
DE CHITARA

ÎNTÎLNIRE
g SUB SĂRUTUL 

SOARELUI
formă de S, cu mar- 

dantelate, intr-o 
rrte de albastrul Mării 

Aegre. în cita de verdele 
cimpiei dobrogene. Na
tura a țesut pe culoarea 
aurie a nisipului din mij- 
ycul cocorului zeci de 

y» golfuri — plămi- 
'■L pr;n core Țara Șoare
ci comunică. in fiecare 
rară, timp de 4—5 luni, 
cu civilizația noastră 
•ertră.

Prima arcadă a luiS, 
pînă la capul Midia, cu
prinde Delta și complexul 
lagunar al Razelmului. A 
doua arcadă, care începe 
de la sudul capului Midia 
și se termină la Vama-Ve- 
che cuprinde — în limi
tele a ceea ce numim — 
cu mîndria de a fi, alături 
de natură constructorii lor, 
perlele litoralului româ
nesc : Mamaia, Eforie- 
Nord, Eforie-Sud, Man
galia. întrupări de fante
zie, beton, sticlă și lumină 
ele par, privite din largul 
mării, niște nave grațioase, 
cu ptnzele sus, gata de 
drum... In zonele libere de 
nisip și lacuri, am dăruit 
litoralului nostru și altfel 
de nave. Uzina de super-

C. PRIESCU 
AT. TOMA

(Continuare în pag. a III-a)
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NU ÎNSEAMNĂ
Din clipă în clipă trebuie să 

înceapă adunarea generală, în 
care el, Ion Noroc, împreună cu 
alți trei colegi de „profesională" 
urmează să primească carnetul 
roșu de utecist. Ora stabilită a 
trecut, dar adunarea n-a început 
încă. Minutele se scurg cu repe
ziciune, punînd serios la încer
care răbdarea tuturor. Pînă la 
urmă se anunță că adunarea nu 
mai are loc. Ion Noroc, n-a zis 
nimic, a intrat în sala de medi
tații, și s-a apucat de învățat. N-a 
mai vrut să stea de vorbă cu ni
meni. Dacă întîmplarea i-a supă
rat pe toți cei prezenți fiindcă 
pierduseră mai bine de o oră, 
pentru cei patru tineri care 
așteptau să primească cu acest 
prilej carnetele de membri ai 
organizației U.T.C., amînarea 
însemna, evident, mult mai mult 
Era o adunare pe care o aștepta
seră cu nerăbdare, cu emoție, 
urmau să trăiască cu acest pri
lej un moment deosebit. Fusese
ră însă dezamăgiți. Cu atît mai 
mult cu cît nici nu li s-a dat mă
car vreo explicație plauzibilă, 
sinceră. Nimeni nu i-a băgat în 
seamă, nu s-a gîndit la ceea ce 
simțeau ei în acele clipe.

Cazul nu e de loc singular. 
Tocmai de aceea el ne-a sugerat 
ideea de a adresa unui număr 
cît mai mare de uteciști întrebă
rile : Cum ați trăit momentul pri
mirii în U.T.C. și al înmînării 
carnetului de utecist ? — Cum 
își imaginează ei, cum ar dori, să 
fie acest moment ?

Sîntem în posesia a peste 100 
de răspunsuri pe care ni le-au 
dat în scris tineri de la liceele 
nr. 1 și pedagogic din Iași.

Fără a face uz de un ton con
cesiv, ori de fraze pompoase mul
te din aceste răspunsuri pun sem
nul egalității între modul în care 
a avut loc primirea lor în rîn- 
durile uteciștilor și felul în care 
își închipuiau și doreau ei să se 
desfășoare. Este explicabil. Co
mitetul orășenesc Iași al U.T.C. 
dispune de cadre bine pregătite, 
competente și conștiincioase care 

cuvenită 
organizației, 
actului pri-

(de ce trebuie s-o facă el și n-ar 
putea-o face tînărul respectiv!), 
se pun cîteva întrebări standard 
privitoare Ia Statut pe care de 
cele mai multe ori cel ce tre
buie să răspundă, le cunoaște 
dinainte ; iau, de formă, cuvîntul, 
doi-trei uteciști care spun că sînt 
de acord și cu asta gata... N-am 
văzut la noi ca măcar un singur 
tînăr primit în U.T.C. să fie în
trebat în adunare despre pasiu
nile sale, despre planurile de vii
tor, ce gîndește despre prietenie 
etc".

Așa se întîmplă cam întotdeau
na, au fost de părere unele ca
dre didactice pe care le-am soli
citat să-și spună părerea, deoare
ce, inevitabil, preluarea întruto- 
tul, necreator și în neconcordanță 
cu specificul vîrstei a unor for
me caracteristice maturilor, nu 
poate duce decît la șablon. Mai 
mult decît atît, subliniau unele 
răspunsuri, chiar în organizații 
unde primirea în U.T.C., înmîna-

RIGID!
părere, numeroși tineri consideră 
că actul primirii în U.T.C., și cel 
al înmînării carnetului de utecist 
ar dobîndi o sporită valoare edu- 
cativ-emoțională, dacă s-ar des
fășura mai firesc, dacă s-ar înlă
tura regretabila confuzie care se 
face uneori între solemn și rigid. 
„Din păcate, ne declara un elev 
al liceului pedagogic, atît în 
ceea ce privește primirea unui 
tînăr in U.T.G, cît și înminarea 
carnetului de membru al organi
zației. actualele norme stimulează 
oarecum o bună doză de forma
lism. N-ar fi decît in folosul 
scopurilor educative ale organi
zației înlăturarea formelor greoa
ie, ce nu răspund dinamismului

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
rea carnetelor izbutește să aibă 
un caracter mai tineresc, prin re- 

intactă și repetarea inva- 
a aceleiași modalități se 

j tot la o scăzută atracti- 
De ce ? în primul rînd 

i că în majoritatea cazu- 
nu se ține cont de ele- 

nou al fiecărei a- 
tînărul

acordă importanța 
creșterii rîndurilor 
rolul educativ al 
mirii în U.T.C., al înmînării car
netului de utecist au reușit să le 
treacă în rîndul celor de neuitat. 
Cele cîteva acțiuni de înmînare 
la care am participat au dovedit 
acest lucru. Se întîmplă însă ca 
lucrurile să nu decurgă totdeauna 
așa. Fapt pentru care cele mai 
multe din răspunsuri nu sînt de 
loo lăudabile. Iată cîteva :

„Am fost primită în U.T.C. anul 
trecut și acel moment l-am aș
teptat cu emoție. Mă așteptam la 
o asistență numeroasă, din care 
să nu lipsească nici unul din co
legii mei. Îmi închipuiam apoi că 
sala în care aveam să trăiesc a- 
ceastă bucurie va fi împodobită 
cu flori, cu imagini din activita
tea U.T.C. sau cam așa ceva, 
care să mă facă să-mi aduc tot
deauna aminte. Și așa n-am să 
uit niciodată, dar, totuși, ar fi 
putut fi altfel".

„Atît primirea în organizație 
cît și înminarea carnetului nu se 
face în cadrul cel mai familiar, 
cel mai tovărășesc cu putință".

„Adunările generale de primi
re nu au o atmosferă destul de 
atrăgătoare, de emoționantă. Se 
abuzează de retrospective de ge
nul „Cît ai la purtare ? Dar 
la fizică ?“ ca și cînd uteciștii 
din adunare, n-ar ști nimic des
pre colegul pe care-1 discută. Și 
aproape întotdeauna atmosfera 
rece, distantă, e creată de atitu
dinea celui care conduce adu
narea".

„In general, primirea în U.T.C. 
se face după șablon și de aceea 
nici nu emoționează proporțio
nal cu importanța evenimentu
lui. Secretarul citește adeziunea

luarea 
riabilă 
ajunge 
vitate. 
pentru 
rilor, i 
mentul __
dunări generale _____
aspirant îa titlul de utecist asu
pra căruia trebuie să se îndrepte 
căldura severă a fiecărei priviri, 
prospețimea și sensurile noi ale 
cuvintelor ; în al doilea rînd se 
aproape lunar martorii unor ase- 
neglijează faptul că uteciștii sînt 
menea evenimente și prin urma
re sînt nevoiți să asculte una și 
aceeași cuvîntare, repetată uneori 
cu îndărătnicite. In acest fel ca
racterul festiv, solemn și tovără
șesc pe care și-1 dorește aduna
rea generală devine în mod au
tomat nu și fatal însă, ceva obiș
nuit, ceva oarecare» neinteresant 
și lipsit de emoții. De aici, din 
acest primat al șablonului asupra 
noutății, din comoditatea ce se 
manifestă în conceperea unor a- 
semenea acțiuni, soră de multe 
ori cu lipsa de imaginație și de 
mobilitate în gîndire se nasc de 
fapt și diferențele consemnate de 
multe răspunsuri între ceea ce tî
nărul trăiește și ceea ce s-ar fi 
așteptat să trăiască cu prilejul 
intrării în organizație, al primirii 
carnetului de utecist, precum și 
atmosfera în care nepermis de 
multe chipuri și gesturi își co
tează prezența la festivitate ca 
un simplu răspuns la faptul că 
„am fost convocat".

Atît răspunsurile primite în 
scris, cît și tinerii din întreprin
derile și instituțiile ieșene cu care 
am discutat își orientează pledoa
ria în vederea înlăturării stărilor 
de lucruri care lipsesc asemenea 
momente de caracterul tineresc, 
sărbătoresc pe care trebuie să-1 
aibă. „Regret, scrie o utecistă de 
la liceul nr. 11, faptul că atunci 
cînd am fost primită în organi
zație, înminarea se făcea la se
diu. M-a primit un tovarăș secre
tar înăuntru, mi-a înmînat carne
tul, mi-a strîns mina și mi-a 
spus că sînt liberă. Calde felici
tări ! Cît de calde au fost ?! Iată 
de ce. înminarea carnetelor în 
cadrul unei adunări generale o 
consider mai binevenită..."

„Și apoi, cred că adunarea ge
nerală nu trebuie socotită ca sin
gurul cadru în care pot avea loc 
aceste emoționante activități de 
organizație". împărtășind aceeași

vîrstei. Primirea in U.T.G, ca , 
înminarea carnetului de utecist 
n-ar trebui privite ca activități 
în sine ; ele ar putea puncta ca 
momente deosebite — rod al 
creșterii permanente a tinerilor 
— cele mai interesante activități 
ale organizației — vizitele la mo
numente și locuri istorice, la 
muzeele legate de lupta poporu
lui și partidului pentru libertate 
și socialism, excursiile și drume
țiile etc".

„N-ar fi râu, notează un alt 
răspuns de la același liceu, ca la 
asemenea adunări să participe, 
pe cit posibil și tovarășii noștri 
profesori, activiști de partid cu 
experiență. înminarea de astăzi 
(e vorba de înminarea la care am 
participat împreună cu tovarășul

Gh. Macovei, primul secretar al 
Comitetului orășenesc Iași al 
U.T.G), a fost la înălțimea aș- 
atarilor mele, a emoționat, al- 

i insă, nu chiar in aceeași 
măsură".

Sugestiile venite în acest se^s 
din partea uteoștilor se înscriu 
în ideea unei sublinieri cît mai 
pregnante a caracterului festiv, 

nări care sâ facă din primirea 
carnetului de utecist, intr-adevăr, 
un moment de neuitat

Strt numeroș-- tineri care <tn- 
desc că «țmindo-se aaai rar ► 
dunări fi i—iÎFda ■ » «mete- 
tele b mai mulți deodată p rru 
doar la doi-trei uteciști >-ar putea 
pregan aoe»*ra;e semăn cu pio 
grame artistice nsținate de echi
pe ale organizației*. Altele, pro
pun lucruri fî mai tr.drăznețe : 
„Să se înmîneze carnetele sub 
faldurile strălucitoare ale drape
lului organizației in timp ce ute
ciștii prezenți la adunarea festi
vă să cînte un imn al Uniunii 
Tineretului Comunist".

Exprimîndu-ne regretul că nu 
putem consemna într-un spațiu 
restrins și alte opinii și în același 
timp, spetind că cele citate re
zumă de fapt esențialul, încheiem 
prin a sublinia importanța pe 
care tinerii o acordă momentului 
primirii lor în organizație, do
rința justificată ca acest moment 
să fie concretizat m acțiuni 
înălțătoare, emoționante și in 
deplină armonic cu tinerețea.

ION CHIRIAC 
corespondentul „Scinteti tine
retului0 pentru regiunea Iași

(Urmare din pag. I)

Importante cantități de me
tal sub formă de rebuturi. Pier
derile, în cadrul acestei întreprin
deri, se cifrează pînă în prezent 
la peste 2 000 000 lei. Exemplele 
sînt cu mult mai numeroase, însă 
ne oprim, deocamdată, aici.

Este binecunoscut faptul că, o 
serie de produse au fost depă
șite din punct de vedere al con
cepției, că unii parametri teh- 
nico-funcționali nu mai cores
pund gradului înalt de înzestrare 
tehnică a întreprinderilor. De a- 
ceea, analiza critioă a fiecărei 
mașini, utilaj sau instalații aflate 
în fabricație, atît sub raportul 
performanțelor tehnico-econo- 
mice, cît și sub raportul consu
murilor specifice de metal, în 
comparație cu produsele similare 
cele mai bune realizate pe plan 
mondial trebuie sa constituie 
principalul criteriu care să ghi
deze activitatea proîectanților și 
constructorilor de mașini pentru 
perfecționarea continuă a pro
duselor respective

Pențru a veni în ajutorul ace
stora, Direcția Generală Tehnică 
din M.I.C.M. a elaborat un no
menclator orientativ care cu
prinde toate produsele suscepti
bile de reproiectare și moderni
zare, precum și listele de oțeluri 
ce urmează să fie asimilate pînă 
în 1970. Trebuie spus însă, că 
nu toate întreprinderile au 
acordat importanța cuvenită 
îmbunătățirii performanțelor teh- 
pico-fuucționale ale produselor pe

această cale. La Uzinele „Grivi
ța roșie" din Capitală, deși au 
fost create condițiile reproiec- 
tării vagonului-cisternă, de 60 
m.c., colectivul de conducere, 
serviciile specializate n-au acționat 
în această direcție decît la inter
venția repetată a direcției gene
rale tehnice din minister. In a- 
celași cadru se înscrie și între
prinderea „Feroemailul" din
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Lâ Ploiești â lost 
redeschis Muzeul
regional de artă

PLOIEȘTI (de la corerpoes- 
dmtul nostru)

Îmbogățirea Muzeului re
gional de artă Ploiești cu 
noi colon piturale, sculptu
rale, de grafică, cit și a altor 
exponate de artă a prilejuit 
o nouă reorganizare a aces
tuia.

Reamencfare z muzeului și 
expunerea de 250 de lucrări 
selecționate din cele 1 500, a- 
^te H potrimontuf acestuia, 

respectă o linie cronologică 
nouă. pornind de la arta feu
dali -cprezentată îndeosebi 
prin impresionante icoane de 
lemn și continuând cu arta 
•ecduționarilor de la 1848. 
Sini prezente aici și lucrările 
de T attar eseu, Theodor
Aman. Lucrările continuă a- 
poi cu opere ale pictorilor 
Nicolae Grigor e-scu, Andre- 
escu, Tonitza, PaUady și de 
tdțd pînă m zilele noastre. Un 
loc de seamă e rezervat în 
cadrul muzeului stimulării 
creatoare a graficienilor și 
artiștilor plastici ploieștenL

Adesea conduși de un senti
ment inexplicabil, rals în fond, 
lintem tentați să tratăm artele de
corative drept ^arte minore", 
fără drept de cetate (citește: 
muzeu i, a căror utilitate și struc
turi plastică le-ar apropia de 
artizanat f. le-ar depărta de ge
nuri reprezentative ca: pictură, 
sculptură, grafică. Sentimentul 
fals in fossd, cum remarcam, m- 
treținut poate de prea secer-. •- 
nstarhi, e miinr.at de reciiteăe. 
Arta noastră țărănească, imens 
de cariantă, originală și subtilă, 
pe care ca gen de manifestare m 
subsuma-o artelor decorative, e 
relevatocre șt simbolică pentru 
cultura materială și spirituală a 
unui popor. In contemporaneita
te viața omului modem reclamă 
de asemenea un frumos plastic (o 
piesă de ceramică, o țesătură, un 
obiect de lemn încrustat) care 
să-i „îmbogățească* locuința, 
poate chiar locul de muncă, fi 
care într-un anume sens, delimi- 
tîndu-i preferințele, ti definește 
profilul. Din aceste motive, ca și 
din acelea că uneori magazinele 
care desfac astfel de produse ar
tistice, pun in cirotdație obiec
te de un gust îndoielnic, standar
dizate, fără viața autonomă și 
noblețea celor care le-au servit 
drept prototip, e poate necesar 
să ne aplecăm mai atent asupra 
acestor zone ale creației plastice. 
Să remarcăm eforturile artiștilor, 
de a aduce, fiecare în registrul 
care-i e propriu, lucrări originale 
și variate, lucrări care continuă 
și desăcîrșesc într-o viziune mo
dernă o gîndire plastică tradițio
nală, bogată și complexă prin 
sensurile și sugestiile conținute.

Prezentarea a două expoziții 
de artă decorativă, datorate unor 
tinere creatoare, am vrea să se 
datoreze acestor deziderate.

CORNEUA IONESCU, nume 
deși tfnâr, totuși des întîlnit în 
expozițiile noastre colective, cu 
citeva participări ți la manifes- 
târi trmdare dm strămutate, ex
pune la Galeriile fondului plas
tic din B-dul Afagheru nr. 20 o 
suită de tapiserii, viguroase, de 
amploarea prototipurilor clasice 
ale acestui gen, într-o viziune 
modernă, însă, sintetică, vădit in
fluențată de cadențele artei noas
tre populare. Majoritatea lucră
rilor sînt reunite într-un ciclu, de 
ideea generoasă a reprezentării 
anotimpurilor, cu simbolurile lor 
zodiacale. Deși artista operează 
cu semne plastice precis delimi
tate, nu lipsite de sugestie în 
sine, într-o compoziție care pe 
alocuri vizează pictura de șeva
let, persistă deasupra tuturor a- 
cestora o atmosferă de senină și 
irizată poezie, un sentiment ine
fabil, care le singularizează, le dă

Sighișoara căzută de pe 
înălțimile vechii cetăți.
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produse depășite din punct de 
vedere tehnic, n-au întreprins ni
mic in acest sens.

Mai mxdt sînt întreprinderi ale 
căror proiecte prevăd de la bun 
început materiale cu un consum 
specific depășit care nu justifică 
de loc utilitatea practică a solu
țiilor preconizate. Aș*» bunăoară. 
Ia constrocți* barădlor metalice.

Se impune, ca întreprinderile 
să acorde o importanță mai mare 
folosirii economicoase a lamina
telor chiar din faza proiectării 
diferitelor produse. Paralel cu ac
țiunea de introducere în fabri
cație a unor oțeluri aliate și slab 
aliate, cu caracteristici superi
oare, trebuie să se găsească a- 
cele căi și metode care asigură 
livrarea laminatelor la lungimi

vrarea profilelor la lungimi fixe 
și multiple de către G S. Hu
nedoara.

Trebuie să insistăm, pe scurt, 
asupra unui alt factor care gene
rează o risipă exagerată de 
metal: pierderile din rebuturi. 
Din cele peste 40 000 tone me
tal rebutate în turnătoriile de 
fontă, oțel și neferoase aparținînd 
întreprinderilor constructoare de

RABILE IN OPTICA

REDUCERII CONSUMURILOR OE METAL
Ploiești care, deși a reproiectat 
parțial produsele cuprinse în no
menclator (tuburile de scurgere 
cu diametrul pînă la 200 mm.) 
fabricarea acestora în noile con
diții tehnologice (îmbunătățite 
prin reproiectare) a început după 
îndelungi tatonări cu forul tu
telar.

O lipsă de preocupare de ne
înțeles a manifestat-o conduce
rea Uzinelor „Timpuri noi“ din 
Capitală și „Unio" Satu Mare, 
care, în loc să se preocupe de 
modernizarea și îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-funcționali 
ai motoarelor cu combustie in
ternă și vagoneților de mină,

Piatra Neamț a folosit pentru a- 
coperiș tablă neagră în loc de 
tablă zincată, ceea ce a determi
nat un consum suplimentar de 
aproape 500 tone de oțel.

Este, fără îndoială, important 
să arătăm că la fabricarea com
binei de cereale C 1 Uzina „Se
mănătoarea", în 1966 a depășit 
consumul specific stabilit prin 
plan cu aproape 130 de kg/buc. 
Această depășire s-ar fi putut e- 
vita dacă organele de concepție 
ale uzinei ar fi adoptat unele so
luții constructive și tehnologice 
care să conducă la stabilirea unor 
norme de consum chiar sub cele 
planificate.

fixe și multiple, restrîngîndu-se 
totodată limitele de toleranță în 
dimensionarea acestora.

Din această cauză la 
zine se produc încă 
însemnate de metal și 
an, deoarece, întreprinderile si
derurgice nu livrează la timp a- 
cest gen de laminate solicitate. 
Pierderile rezultate sub formă de 
așchii la prelucrarea profilelor cu 
dimensiuni mult mai mari, în ca
drul Uzinei „Tractorul“-Brașov 
s-au ridicat, anul trecut la 110 
tone de metal. La aceasta s-au 
mai adăugat încă 830 tone metal 
reprezentînd pierderi sub forma 
capetelor determinate de neli-

multe u- 
pierden 
în acest

mașini, în 1966, s-ar fi putut rea
liza în plus 12 500 tractoare de 
diferite tipuri sau 18 000 strun
guri SN-400 sau 13 300 autoca
mioane de 3 tone.

Din analiza cauzelor care au 
generat această risipă de metal 
sub această formă, rezultă că a- 
cestea au fost determinate de 
unele deficiențe de ordin tehno
logic cum sînt: folosirea unor 
utilaje, scule, dispozitive, aparate 
de măsură și control necorespun
zătoare; aplicarea unor procedee 
tehnologice învechite, abateri de 
la disciplina tehnologică etc. 
După unele calcule, în majorita
tea uzinelor constructoare de ma-
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unitate și care e dificil de defi
nit dacă e adus de compoziție, 
de cromatică sau de calitățile 
materiei folosite. O „Iarnă" de
licată, ca o amintire vagă a unei 
pinze impresioniste, o „Vară" în 
aceeași tonalitate lirică, somno
lentă, al cărei verde îmbătat de 
căldură și arome pălește, alter
nează cu densitatea frustă a „Pri
măverii*, cu oceanul arzător dar 
echilibrat de oranj în care
scaldă „Toamna". „Soarele și 
luna" motiv de baladă solară, ca 
ți „Cosmos* un dialog ardent în
tre cunoscut și necunoscut, între 
pămint (om) fi unteers (idee sau 
■fantastă construcție minerală) vă
desc poate și mai pregnant tn- 
clmarea sa de a transfigura poe
tic, de a potența imaginea deco
rativă, cu un conținui afectiv și 
ideistic, nuanțat, de semnificație 
și rezonanță Cornel* lonescu 
evită stridența, culorile Ont a-
propiate de patina naturală (a 
linii sau părului de capră pe ca
red foloeeșU), viziunea generală 
îmbraci firescul și bunul gust al 
scoarței românești, cere nu pro
iectează obiectul dincolo de gra
nițele specificului și utilității 
sale.

ILEANA DĂSCALESCV, dtâ 
fînără expozantă (Sala Kalinde- 
ru. Str. dr. Sion nr. 2—4), face 
o mare risipă de energie, în bună 
parte cu izbîndă, antrenîndu-se 
tn genuri diverse ca: imprimeu, 
draperie, panou decorativ pictat 
sau ornat cu variate materiale 
etc.

Dincolo de inegalitățile ineren
te abordării unor multiple ex
presii decorative te impresionează

tonicul cromaticii (culori vii, ex
presive și pure), un aer de juve
nilă exuberanță în care farmecul 
fi amintirea copilăriei persistă nu 
numai în temele abordate 
pil cu felinare", „Joc de copii^, 
„Zmeu", „Căluțul din poveste , 
„Gîze", „Fluture" ș.a.) ci într-o 
atitudine, într-un sentiment ge
neral care-i domină expoziția și-i 
definește momentan afinitățile. 
Am mai remarca aci ciclul său 
de proverbe, de un umor plastic 
popular, detașat de consistența 
și calitatea aforismelor pe care le 
ilustrează (fi care ar fi reclamat 
o tratare în materie mai adec
vată spiritului în care au fost 
concepute, tratare fericit intuită 
în lucrări ca „Parada de turtă 
dulce", „Fluture*, „Gîze*, dărui
te subtil și qu nuanța de parodie 
a unei modalități textile).

Desigur, că opțiunile și posi
bilitățile Ilenei Dăscălescu te în
dreaptă în special către panoul 
decorativ, de o mare varietate 
componistică, și aci stă poate 
una din calitățile esențiale al ar
tistei („Porm cu păsări", peisaj* 
ș^.) căruia îi sondează astăzi 
disponibilitâțile și care după de
contările pe care le reclamă, i-ar 
putea aduce satisfacția unui gen 
de exprimare propriu și complet.

Nota buni pe care o acordăm 
impnmeunlor (executate de 1. T. 
Dacia) și draperiilor, lucrări de 
un bun gust deosebit, am dori 
»-o acordăm ei acelora care se 
ocupă cu difuzarea lor marelui 
public, răbdătorului public. Ar 
trebui să învățăm că bucuria 
unui crîmpei de frumos nu se 
plătește cu anii.

CORNEL RADU 
CONSTANTIN ESCU

(ILEANA DASCĂLESCU)„Lumea păsărilor4
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de piatră dăltuită, în forme 
definite, cu înălțimi variind 
tre 0,80—1,20 m“. Ele nu 
rodul unei munci de creație, ci 
„în urma cercetărilor efectuate 
s-a stabilit că aparțin tov. Gh. 
Iliescu-Călinești". Lucrarea dis
trusă, Leagănul anotimpurilor 
(elogiată de critică și reprodusă 
pe pagina I a. Luceafărului exact 
prin vremea cînd „esteții" își pre
găteau tîniăcoapele), nu este 
decît „un bloc de piatră ce a su
ferit degradări cu ocazia manipu
lării de dislocare". Și așa mai 
departe.

Poziția pe care o adoptă sem
natarii adresei de răspuns nici 
măcar nu invită la ironie: uluieș
te. Uluiește cu atît mai mult cu 
cît răspunsul face apel, din două 
în două rînduri, la noțiunile de 
estetică urbană, la campania de 
înfrumusețare a raionului etc. în 
numele acestor noțiuni este con
damnat nu funcționarul in
conștient care a sfărîmat o sta
tuie, ci sculptorul care a „îndrăz
nit” să-și așeze lucrările (subli
niem, în mod provizoriu, din lip
sa altui spațiu potrivit), pe un loc 
viran, de unde urmau să fie 
transportate pentru a înfrumuseța 
parcul unui oraș. Iar cît des
pre urmările actului distrugători
lor de statui, răspunsul sfatului 
exprimă doar „regretul că tov. 
Iliescu-Călinești a avut o pagu
bă materială ca urmare a fap
telor sale contravenționale".

Dacă, depozitîndu-și statuile, 
Gh. Iliescu-Călinești a contrave
ni t într-adevăr unor norme lega
le, drept și firesc este ca el să 
plătească amenzile cuvenite (deși 
nu vedem cît de urît ar fi arătat 
spațiul pe care poposeau statuile, 
urîțenie în numele căreia poate 
fi întemeiată decizia cu amen
da...). Tn urma acestui răspuns 
orice iluzie este de prisos: cei 
care au aplicat o decizie dînd o 
amendă, n-ar avea, la rîndu-le. 
fondul necesar din care să plă
tească atitudinea intolerantă față 
de o creație artistică. Pentru că 
nu de bani este vorba.

ne- 
în- 

sînt

în luna aprilie, un material cri
tic apărut în paginile ziarului 
nostru sub titlul O „inițiativă" 
deplorabilă consemna avîntul edi
litar cu care cîțiva salariați al 
Sfatului popular al raionului 
Grivița roșie, animați de am
biția arzătoare de a salvgarda pe 
orice căi estetica raionului, au 
făcut literalmente praf o lucrare 
a sculptorului Gh. Iliescu-Căli- 
nești, depozitată — împreună cu 
încă patru — pe un loc viran din 
bulevardul 1 Mai.

La aproape două luni de la 
apariția materialului, Comitetul 
executiv al respectivului sfat 
popular ne adresează un răspuns 
complicat, în care Decizia nr. 
723/1963 a S.P.O.B. — art. 4 și 
art. 18 lit. C, Decizia nr. 1789/ 
1966 a S.P.O.B. — art. 3, Decre
tul nr. 144/1958, Decretul nr. 
545/1958, H.C.M. nr. 1771/1959 
și alte legi, decizii și paragrafe 
se adună într-un vîrtej intermi
nabil pentru a demonstra că:

1. Gh. Iliescu-Călinești nu po
seda autorizație pentru amplasa
rea sculpturilor sale pe domeniul 
public;

2. Aceste sculpturi dăunau în
fățișării Bulevardului 1 Mai (sau, 
ca să cităm, „stricau estetica ge
nerală urbanistică a acestei ar
tere");

șini proporția pieselor turnate 
după procedeele tehnologice mo
deme nu depășește 14—18 la 
sută din totalul pieselor turnate.

Experiența unor uzine care a- 
plică procedeele tehnologice îna
intate a dovedit din plin efica
citatea lor înaltă. La Uzina me
canică Sinaia, extinderea proce
deului de turnare în forme ușor 
fuzibile a pieselor mărunte și cu 
o configurație complexă a per
mis, în comparație cu utilizarea 
metodelor clasice, reducerea 
rebuturilor cu 50 la sută. (Este 
necesar să amintim că la Uzina 
„înfrăți rea“-Oradea, numai în- 
tr-o lună s-au rebutat 48,5 tone 
de piese, din care mai mtilt de 
70 la sută sînt o consecință 
directă a abaterilor de la tehno
logie).

Acțiunea de valorificare cu 
maximum de eficiență a resurse
lor materiale de care dispun în
treprinderile noastre arg un ca
racter complex, cu toate că în 
materialul de față, ne-am limitat 
doar la anumite aspecte care 
privesc reducerea consumu
rilor de metal și folosirea cu efi
ciență sporită a acestuia.

Rezultatele acestei acțiuni de
pind de participarea activă a ca
drelor de muncitori, f 
ingineri și economiști din 
prinderi care, pe baza analizei țjjor ©(Jîlîtarî, și urmează proba- 
concrete a condițiilor și posibili- | sg SUpOrțe țnCa 0 amendă din 
tăților existente în fiecare între- ----- ..
prindere, pot contribui la elabo
rarea celor mai corespunzătoare 
măsuri pentru reducerea consu-
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13. Gh. Hiescu-Călinești este 

deci un contravenient la legile, 
deciziile și paragrafele de mai

Isus;
4.

Iliesi

. Fiind un contravenient, Gh. 
Iliescu-Călinești a fost just a- 
mendat cu suma de 270 lei deC , , , iiienuai uu suina ue tiv icj uc

tehnicieni, | c£tre sus-numitul sfat popular, 
din intre- B Spre satisfacția unanimă a este-

partea secțiunii arhitectură si sis
tematizare din cadrul S.P.O.B.

__ i e tot. Nici un cuvînt — 
dai nici unul — despre incalifi
cabilul act al celor-care, la adă-

Itematiz 
Asta 

dar nic
-------- -------- — caDiiu: act ai ceior-care, ia aaa- 

postul unor Turtii, si-au îngăduit
.... .. «8 rficFmrrX n nnpra ha aria T)Pcienților de utilizare a materia

lelor, închiderea tuturor cana
lelor prin care se irosește fără 
vreo justificare această impor- « 
tantă materie primă — metalul, i

“ să distrugă o operă de artă. De 
I altfel cei care au răspuns nici 

nu au sentimentul că s-ar fi în- 
tîmnlat asa ceva. Pentru că în 
viziunea lor. sculpturii^ nu sînt 
de fapt sculpturi, ci „5 corpuri SEBASTIAN COSTIN



Final
Au trecut 12 zile de viață 

de tabără, trăite în aer liber, 
în jocuri sportive, plimbări 
și excursii. Au trecut 12 
zile în care cadrele U.T.C. 
din școlile profesionale, 
tehnice și liceele de speciali
tate au făcut un larg schimb 
de experiență, au învățat 
cum să organizeze munca 
educativă, culturală și spor
tivă în colectivele lor. Au 
fost zile trăite intens, în care 
odihna s-a împletit armonios 
cu activități practice, în 
care programul inițial a fost 
completat și îmbogățit de 
fantezia și inițiativa elevi
lor. Cum era și de așteptat, 
ultima zi n-a fost irosită 
pentru aduceri aminte și 
efuziuni sentimentale, toate 
ceasurile au fost ocupate 
pentru finalele spartachia- 
dei, pregătirea festivității de 
închidere și a carnavalului.

...Orele 18. în ritmul mar
șului cîntat de fanfară, gru
pele de elevi pătrund în pla
toul din incinta taberei, 
formînd careul. începe so
lemnitatea de încheiere a 
activităților taberei. Coman
danții prezintă raportul. I-a 
cuvîntul tovarășa Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C., care apreciază activi
tatea desfășurată în tabără,

SCRISORI DIN TABĂRA
DE LA BREAZA

evidențiază contribuția gru
pelor și a uteciștilor care 
s-au distins prin inițiativă 
și participare entuziastă la 
desfășurarea întregului pro
gram, urîndu-le succes în 
activitatea practică pe care 
o vor desfășura în viitorul 
an școlar. în numele elevi
lor au mulțumit pentru 
prețioasele învățăminte do- 
bîndite și pentru zilele fru
moase de vacanță oferite u- 
teciștii Paula Radu și Dio- 
nisie Szabo.

Apoi, în acordurile „Tri-
■ colorului" steagul sub faldu

rile căruia s-a desfășurat în
treaga activitate a taberei 
este coborît de pe catarg.

...Orele 21. Fanfara dă to
nul începerii carnavalului. 
Mai întîi își fac apariția 
Făt Frumos, Ileana Cosîn- 
zeana cu suita lor nedespăr
țită î Sfarmă Piatră. 
Flămînzilă, paji 
țe. Sînt elevi 
București. Cele 
grupe de elevi 
surprize pentru

. timă seară, și nu numai în 
ceea ce privește costumele, 
ci și în cupletele, glumele și 
cîntecele prezentate. Am a- 
vut de-a face cu „pelerini* 
arabi și marinari îndrăzneți, 
cu regi și împărați, doamne 
de onoare, scamatori și chiar 
cu coana Chirița. 
serii ne-au oferit-o 
vii din regiunile 
București și Cluj, 
du-și forțele, ei au 
o nuntă țărănească.
și mireasa, nunii mari și so
crii mari au început dansul 
miresii. în horă s-a prins a- 
poi întreaga tabără. Și s-a 
nuntit pînă tîrziu, într-o pe
trecere tinerească de neui
tat.

Și 
din 
mai 
au
această ul-

Setilă, 
domni- 
orașul 
multe 

pregătit

Surpriza 
însă ele- 
Oltenia, 
Reunin- 
pregătit 

Mirele

MABIETA VIDRAȘCU

UN NOU ȘI MODERN 
CAMPING

In apropierea Băi
lor sărate din Turda, 
lîngă șoseaua națio
nală Cluj-București, 
s-a deschis un nou 
și modem camping. 
Corturi încăpătoare, 
eu cîte 2—4 paturi, 
asigură cazarea a 
peste 30 de familii. 
La dispoziția turiști
lor au fost puse un 
grup sanitar, terase 
pentru servirea me
sei, locuri pentru dis-

fracție. S-au amena
jat spații speciale 
pentru circa 40 de 
corturi personale și 
gararea a 30 de au
toturisme.' în incinta 
campingului, care a 
fost amplasat într-o 
zonă deosebit de pi
torească, se află 
cîteva bazine natu
rale pentru băi, ceea 
ce-i conferă aspectul 
unei mici stațiuni 
balneare.

Cel mai tî năr camping, la Dîrste, lingă Bra
șov, își așteaptă oaspeții

SEARA, UN ZVON
DE CHITARĂ...

(Urmare din pag. I)

„E un ritm de lucru 
dinamic, care te soli
cită intens, iar noi ne 
simțim foarte bine" 
îmi mărturisește Ste- 
lian Coandă.

„Pentru că ne pla
ce" — conchide, în 
numele lor, Rîndunel 
Dumitrescu.

Argumentele ni le 
oferă tovarășul Con
stantin Jilăveanu, di
rectorul G.A.S. Bu- 
dești: „Am recoltat 
peste 300 hectare, 
înmagazinînd, pînă a- 
cum, peste 800 tone 
grîu. Vom termina re
coltatul mai devreme 
fată de data planifica
tă. Pe cei evidentiați 
îi vom premia. E di
ficil de spus pe cine, 
pentru că toți se evi
dențiază".

Ca pe o bandă 
rulantă, camioanele 
transportă griul toc
mai la silozul din Bu- 
dești. Aici sînt pre- 
zenți, în două schim
buri, alți studenți- 
sportivi, ajutînd la 
descărcat. Și banda 
circulă continuu, ceas 
de ceas, minut de mi
nut, cu o exactitate 
de cronometru. Numai 
seara tîrziu, cînd 
prind să scapere cele 
dintîi stele, 
transportoare 
ză lucrul, să 
dihna nopții, 
schimbul doi 
torc la cantonament 
prin seara răcoroasă. 
De undeva, dinspre 
vila Nana, un zvon de 
chitare le iese în în- 
tîmpinare.

[LJ1W
Oi, capre, giște și... mă- 

gări. Un izlaz in toată re
gula / In afară de două bfr- 
ne înfipte în pămînt și una 
transversală unind cele 
două capete de sus — ce 
altceva ar mai putea amin
ti că aici a fost pe vremuri 
un teren de sport ? „A fost 
pe vremuri"... — și este ! 
pentru că așa-i înregistrai 
in „arhivele" asociației 
sportive și ale sfatului 
popular din comuna Perieți 
raionul Slatina—Argeș. Și, 
totuși, „a fost..." Fiindcă 
realmente terenul a deve
nit impracticabil sportului. 
Neîngrijit de nimeni, neîn
grădit (nu mai vorbim de 
marcajul necesar pentru 
fotbal — că atit se face 
aici !) plin de gropi și băl
toace, brăzdat in diagonală 
de un drum de care — iată 
ceea ce a ajuns „baza 
sportivă" a tinerilor din a- 
ceastă comună. Pe alocuri 
doar, un pumn de troscot, 
cit de-o gură de capră. 
„Că nici de-atit nu ma: este 
bun* — vorba babei Ceicu-

EROICĂ

A UNOR
. UTECIȘTI

FAPTA

(Urmare din pag. I) a- 
a-

Intre două trenuri de noapte gara Tîr- 
nava — raionul Mediaș — se cufunda
se în liniște. Puținii oameni aflați pe 
peron sau în cele cîteva încăperi își ve
deau cu calm de treburile lor. Deoda
tă, în apropiere, la geamurile de
pozitului de carburanți, au izbucnit 
limbi de flăcări. Primejdie ! Se aflau 
acolo zeci de butoaie cu benzină care 
puteau face explozie. Alături, un depozit 
de cherestea ; în caz de extinderea in
cendiului ar fi luat foc și gara.

Primii care au văzut limbile de foo 
au fost uteciștii Ion Irimie și Alexandru 
Drăguceanu. Pericol ! Ei știau ce se află 
în depozit; veneau des în această gară. 
Prin conștiința lor a trecut iute, ca un 
fier roșu, imaginea dezastrului. Au sărit 
ca un resort destins. în asemenea clipe 
nu te gîndești prea mult — acționezi. 
La locul incendiului un butoi cu ben
zină era în flăcări. Au pus mîinile la
olaltă să-1 rostogolească. Afară, rit mai 
departe de celelalte butoaie. Un pas, 
încă unul, e greu — butoiul are 200 de 
litri ! — flăcările se întind pe brațe, 
se ridică spre ochi. Au trecut secunde 
sau minute — cele mai grele, cele mai 
primejdioase. Cînd butoiul a fost scos 
afară au sosit și alți oameni — incen
diul a fost localizat. Au fost salvate ’ 
nuri în valoare de 300 000 lei.

După intervenția plină de curaj, 
doi tineri au fost conduși la spital, 
tervenția lor a avut urmări asupra 
nătății. In momentul de față Alexandru 
Drăguceanu și-a vindecat arsurile, iar 
Ion Irimie, care a suferit o fractură, se 
află pe cale de însănătoșire.

Au acționat după cum l-a îndemnat 
conștiința dînd dovadă de curaj și băr
băție. Fapta lor reprezintă un exemplu 
demn pentru tovarășii de muncă. Ion 
lucrează la Fabrica de acid sulfuric iar 
Alexandru la Uzinele chimice din Copșa 
Mică.

Pentru această faptă eroică, care a 
dus la salvarea unor importantă bunuri 
obștești, Secretariatul C.C. al U.T.C. a 
hotărît să acorde Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. uteciștilor Ion Irimie și 
Alexandru Drăguceanu.

fosfați și acid sulfuric, Fa
brica de celuloză și hirtie 
din paie, Fabrica de 
fire integrată tip Una, ma
rea poartă economică a 
țarii — Portul Constanța 
fi altele, — care compun 
„riviera sa industrială".

Intîlnirea pămîntului cu 
soarele, aici, pe străve
chiul teritoriu torni tan are 
o semnificație aparte. Loc 
de confluență a trei mari 
civilizații ale lumii antice,
— elină, romană fi dacică
— soarele a fost dintot- 
deauna adorat cu devoți
une pe pămîntul dobro
gean fie că se numea după 
paternitatea sa ateniană 
Dionys și patrona vița de 
vie, fie că în vananta ro
mană se numea Apollo ți 
trecea pe bolta cerească in 
carul de foc, ocrotindu-i 
cu generozitate pe artiști fi 
poeți. Fără a mai fi divi-

. nizat, astrul ceresc conti- 
■ nuă să ne fascineze ți as

tăzi, deși astronomii nu 
s-au lăsat pină ce nu i-au 
descoperit pete.

Născute din giganticele 
explozii ale nucleelor de 
gaze grele, razele solare 
ajung pe pămînt vașmce 
fi generoase, componenteie 
lor în ultra violete fi 
infraroșii fiind căutate cu 
ardoare pe litorarul româ
nesc de îndrăgostițn cu
rei helio-marine de pe toa
te continentele. O stati
stică sumară făcută la ae- 
ropoftul litoralului — Ko- 
gălniceartu — ne-a arătat 
că circa o mie de persoa
ne sosesc sau pleacă de 
aici zilnic spre cele patru 
puncte cardinale, int^-m 
intens trafic aerian ce na 
cunoaște repaus nici zr 
nici noaptea, 
zece trenuri debt 
care 24 de 
17 000 ccitatori

prima oară teritoriul 
mânesc (eveniment care 
azi, vineri 14 iulie, s-a 
petrecut la orele patru fi 
patruzeci fi patru de mi
nute). Pe toți aceștia îi a- 
trage energia cosmică a 
celor 125 000 calorii re
partizate cu dărnicie de 
soare pe fiecare centime
tru patrat al litoralului, 
datele climatologice de- 
monstrînd că steaua nu
mită de antici Apollo se 
arată oamenilor pe litora
lul românesc mai mult de 
300 ore lunar. Ceea ce ti 
tarnepte pe oaspeții stră
ini, cunoscători ai marilor

temperatură atinge vara 
26 grade Celsius constituie 
un ideal desăvîrșit pentru 
toți cei care vor să se 
înfrupte din plăcerile băi
lor de apă sărată și so&re, 
îndeletnicire numită tot în 
limbajul balneologilor cură 
helio-marină.

N urnei oasa populație
pasageră a litoralului îi 
silește pe organizatorii o- 
dihnei în cetatea soarelui 
să lucreze cu cifre panta
gruelice atunci cînd tre
buie să le potolească foa
mea și setea. Mai ales se
tea ! Se consumă zilnic 
60 000 sticle suc, 40 000

apărut în 1964, deși de 
tund pînă la ora cînd 
par aceste rînduri multe 
s-au schimbat pe parcursul 
celor peste 50 kilometri de 
frumusețe marină ce se 
înșiră de la Năvodari 
pînă la Mangalia. Vechiul 
ghid al anului 1924 pre
zenta Mamaia drept o 
plajă unde o baie cu fo
losirea cabinei pentru 
schimbarea costumului de 
baie, asemănător unui tre
ning costa 7 lei. In schimb, 
Mangaliei, îi erau rezer
vate mai multe pagini, in- 
dicînd-o posesoarea „ce
lei mai frumoase plaje din

ÎNTÎLNIRE SUB
SĂRUTUL SOARELUI

VORBA BABEI
CEICULEASA
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Dobrogea, stațiune balne
ară și climaterică în for
mare". Uimitoarea geneză 
fi rapida dezvoltare a Ma- 
maei — cu cele 31 hote
luri noi ale căror beton și 
sticlă adăpostesc o popu
lație de aproape 20 000 de 
locuitori (egală cu cea a 
unui oraș mijlociu) a in
firmat pentru o bună bu
cată de timp pronosticul 
autorilor anonimi ai ghi
dului citat și deodată... 

Dar si nu anticipăm.
Ne aflăm in biroul arhi

tectului Gheorghe Du- 
mitrașcu, director la 
DSJLP.C. O fereastră de 
dimensiunea unui perete 
aduce sub privirile arhi
tectului eterna zbatere a 
stării, sugerindu-i forme și 
volume ce se vor împlini 
cu siguranță în viitoare 
construcții suple și mo
deme. Aici, in acest birou.

★

cuvîntul perspectivă se 
traduce în cifre exacte : 
litoralul anului 1970 va 
trimite invitații suplimen
tare unui număr de 35 000 
vizitatori în plus față de 
actuala capacitate de ca
zare iar cincinalele urmă
toare vor adăuga și ele 
cîte o zestre de 50000 
locuri care însumate cu 
cifrele anterioare anunță 
că în 1980 Țara Soarelui 
va adăposti zilnic 200 000 
de oaspeți. Ținind seama 
de condițiile climatice fa
vorabile ale litoralului ro
mânesc — unde sezonul 
estival începe în mai și se 
încheie în octombrie — 
înseamnă că în hoteluri se 
vor perinda anual un mi
lion de vizitatori — la 
care, pentru a fi exacți, 
trebuie să adăugăm o ci
fră și ea de invidiat dar 
greu de anticipat și anume 
cazarea în campinguri cu 
căsuțe de prefabricate, 
corturi, locuințe particu
lare, posibilități fructifica
te de O.N.T. încă din a- 
cești ani.

— Mangalia viitoare va 
fi mai mare decît actuala 
Mamaia —■ ne spune sim
plu arhitectul șef, și zîm- 
bește, intuind uimirea care 
va urma și plăcerea gaze
tarului care află primul o 
știre „tare".

La început avem un oa
recare sentiment de tri
stețe. Așadar, Mamaia, 
perla Mării Negre, copil 
răsfățat al soarelui și apei 
(soarele răsare la Mamaia 
din apa sărată a mării și 
apune în cea dulce a Siut- 
ghiolului, după ce ziua în
treagă și-a admirat strălu
cirea în oglinda lor) va fi 
eclipsată. Mamaia cu me
lodiile ei cîntate patetic 
și sonor de Doina Badea, 
cu festivalurile ei cinema
tografice și folclorice, Ma
maia nava aceasta pămîn- 
teană și fosforescentă na- 
vigînd nepăsător și zgo
motos, pe o mare de tre
pidantă viață ce se împarte 
între soare, valuri marine 
și mondenitate va cunoaște 
în curînd un rival pe mă
sură. Pentru că trebuia in
tr-adevăr să ne așteptăm 
la această posibilă luptă 
pentru hegemonie. Poziția 
geografică a Mangaliei, 
plaja sa imensă, locul ce-i 
poartă numele cu apele in
tens mineralizate și sul
furoase, unde statistica in
dică cel mai mare număr 
de zile însorite de pe în
tregul litoral al Mării Ne
gre fac din bătrtna cetate 
Callatis o premiză balne
ară de prim rang.

Planurile edililor cu
prind încă de acum, con
densate în sulurile magice 
ale hîrtiei de calc, ima
gini ale viitorului litoral 
românesc, așa cum va a- 
răta el în anul 2 000.
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BRAVO 
ROUMANiE

TURUL EUROPE' 
PE_ MĂRI

risrd ai

< ROMT

certa, la bordul unei mici 
ambarcațiuni cu vele, se 
aria intr-un tur al Euro
pei pe... mări 0 fluvii. Cu- 
rajosttl navigator are 40 
da ani, e de profesie arhi
tect fi fi-a început călăto
ria in 196-5. El a străbătut 
pini acum mai bine de 
jumătate din itmeranu și a 
stat 9 luni exclusiv numai 
pe apâ Amănunte vom 
furr.ixa intr-un alt reper -

— Sahamariif? I). între
prinderea „Salvam**" este 
dotată cu bărci și puține 
și numai manuale, de pe 
vremea lui Cristofor Co- 
lumb. Nu știu : „Salvama- 
rul“ n-a făcut cunoștință 
cu variantele secolului XX 
— ale intervenției pe 
mare: bărci ușoare cu 
motor ?

Interviul s-a 
aici. Neptun a

INTERVIU 
NETERMINAT

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

ZODIA FECIOAREI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 : 21).

COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop 

rulează la Republica (orele
9 ; 11 ; 13; 15; 17; 19,15; 21,30) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18 ; 21); Feroviar (orele
8.45 ; 11,15: 13,45; 16,15;
18.45 ; 21,15); Excelsior (orele
10 ; 12,30 ; 15 : 17.30 ; 20,15) ;
Modem (orele 9 ; 11,30 : 14 ;
16.30 ; 19 ; 21.15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 
GÂRIȚA — cinemascop 

rulează la Luceafărul (orele 
10 ; 12,15 ; 15,45 : 18 ; 20,15) ;
București (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16,45 : 19 : 21.15) ; Glo
ria (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,00 ; 21) : Melodia (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11.30 ;15,30 ; 
18 ; 20.30)

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20); Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11.30 : 14 ; 16,30 ; 19)

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 8,45;

11,15; 13,45; 16.15); Bueegl
(orele 9 ; 11 ; 13.90 *, 16 ; 18^0 ; 
21)

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

Victoria (orele 18.45 ; 21). 
FIUL SOLDATULUI

Lumina (orele 9,45; 1U0:
13 45 ; 16 : 18,15 ; 20.45)

ESCAPADA; FUGA; DUȘCA; 
DIALOG CU STELELE : PEC- 
TINA; GUSTAV PESIMIS
TUL ; GUSTAV ȘAHISTUL

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare)

UN SURÎS ÎN PLINA VARA
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20.30) 

IERBURI AMARE
Doina (orele 11 : 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) Miorița (orele 16; 
18,15 ; 20,30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
— cinemascop

înfrățirea (orele 16 ; 18,15;
20.30)

VIAȚA LA CASTEL
Giulești (orele 15; 17,45;
20.30) ; Volga (orele 8,30; 11;
13.30 ; 16 ; 18 ; 21)

OMUL FARA PAȘAPORT — 
cinemascop

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii)

Buzești (orele 15,30)
FRANCH CANCAN

Crîngași (orele 15. 17,30 ; 20); 
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 18,15 ; 20,45)

ANGELICA ST REGELE — ci
nemascop

Unirea (orele 16 ; 18,15 0 Pro
gresul (orele 15 J0 ; 18 ; 20,15) 

DOCTOR PRATORIUS — ci
nemascop

Lira (orele 15.30 : 18) 
JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop

Drumul Sării (orele 15,36;
17,45 ; 20). .

DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop

Ferentari (orele 15,30; 18;
20,30).

DENUNȚĂTORUL
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Colentina (orele 15,30; 17,45)

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

Vitan (orele 15,30 ; 18)
APE LIMPEZI — cinemascop

Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ; 21)
MOARTEA VINE PE PLOAIE 

Popular (orele 15,30; 18;
20.30) Cotroceni (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop

Aurora (orele 9 ; 11; 13,15 ;
15,45; 18)

TIMIDUL
Moșilor (orele 15,30 ; 18) »

RELAXEAZA-TE DRAGA! 1
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30)'

BANDA DE LAȘI I
Viitorul (orele 15,30: 18;
20 30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21)

MONTPARNASSE 19
Rahova (orele 15,30 ; 18)

SPIONUL — cinemascop
Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15)

Czimacek,^ Nadași si

pretat de elevi ai Școlii de mu
zică nr. 3 din București ; 15.00

ușoară ; 17.10 Prime audiții de 
operă: ..Rita" de Donizetti ; 18.05

Albert Schweitzer ; 18.25 Ca
dran cultural — Congrese de 
lingvistică. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur ; 19.40 Itinerar 
turistic românesc ; 20.00 Opere 
prezentate în stagiunea 1966— 
1967 ; 22.15 Carnet plastic ; 22.22 
Discuri inedite : lucrări de Ma
rius Constant

GRĂDINI
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop Stadionul 

Dinamo (orele 20,30) ; Stadionul Republicii (orele 20.30) ; Arenele 
Libertății (orele 20,30)

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, Doina (orele 20,30), Festi
val (orele 20,30).

DRAGOSTEA MEA — Capitol (orele 20,45) ; Tomis (orele 20,30) 
PRINTRE VULTURI — cinemascop, Bucegi (orele 20,30) 
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop Unirea (orele 20,30) 
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN — Expoziție (orele 20,30) 
RIO CHONCHOS — cinemascop, Vitan (orele 20).
PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop, Buzești (orele 20,15) 
FRENCH-CANCAN — Arta (orele 20,15)
DENUNȚĂTORUL — Colentina (orele 20,30)
TIMIDUL — Moșilor (orele 20,30)
FANFAN LA TULIPE — Progresul-parc (orele 20,30) 
MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop, Aurora (orele 20,30) 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI — Lira (orele 20,30) 
MONTPARNASSE 19 — Rahova (orele 20,30)

VINERI 14 IULIE

PROGRAMUL I
11.18 Parada soliștilor și a or

chestrelor de muzică ușoară ; 
14.00 „Petale de trandafir pe 
portativ" — muzică ușoară ; 
14.15 Dumbrava minunată (emi
siune pentru școlarii din clase
le I—IV). 14.30 Melodii pe ver
surile poeților români ; 17.10 în 
slujba Patriei; 17.40 Concert- 
ghicitoare — muzică de operă ; 
20.30 O melodie pe adresa dum
neavoastră ; 21.05 Pagini de
mare popularitate din creația 
clasicilor noștri : „Pasteluri de 
vară" de George Coșbuc ; 22.45 
Moment poetic.

PROGRAMUL II
10.15 Teatru radiofonic. Vreau 

să fiu nevasta ta ; Comedie de

VINERI 14 IULIE

18.00 — Drumuri și popasuri |
18.20 — Buletinul circulației ru
tiere ; 18.30 — Pentru copii:
A.B.C. : Povești din pădure ; 
19.00 — Pentru tineretul școlar : 
Neobișnuita călătorie în lumea 
cărților. „întîlnire cu Zaharia 
Duhu“. eroul lui Cezar Petres
cu ; 19.30 — Telejurnalul de 
seară ; 20.00 — Studioul muzi
cal ; 20,30 — Săptămîna ; 21.00— 
Reflector ; 21.10 Film artistic : 
Stan și Bran eroi fără voie ;
22.20 „Tricoul galben"; 22.40
Moment Muzical; 22.50 Telejur
nalul de noapte.

Intr-o pauză a progra
mului țău încărcat, de stă- 
pin al Mării, ti luăm lui 
Neptun un interviu:

— Ce vă place mai 
mult pe litoralul româ
nesc ?

— Hotelurile care sînt 
foarte brumoase și foarte a- 
proape de mare. Văd de 
la ferestrele lor tot ce se 
w&mpli in împărăția mea.

— Ce nu că place ?

întrerupt 
fost che-

mat în mare să dea o 
mină de ajutor unui tno- 
tător... naufragiat. Bătrî- 
nul marinar, cu toate miile 
de ani, pe care-i poartă a- 
supra-i, a ajuns la țintă 
mai repede decît „Salva- 
marii“ noștri.

C. PRIESCU
AT. TOMA

țOHOANIZAT OEM.P.T. ■,
O.G.P'ACOCIATIA fV
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SPORT • SPORT
BALILL DUN'ABII

între 19 și 22 iulie se va 
desfășura competiția internațio
nală automobilistică „Raliul 
Dunării—Castrol", organizată
de A.C.R. (Automobil Clubul 
Român) în colaborare cu Auto
mobil Cluburile din Austria, 
Cehoslovacia, R. F. a Germaniei 
și Ungaria. De remarcat că, 
începînd cu ediția din acest an. 
„Raliul Dunării—Castrol" va
conta în clasamentul campiona
tului european al raliurilor. 
Startul se va da in ziua de 19 
iulie din Praga și Regensburg 
(R. F. a Germaniei) cu întîlnire 
la Freistadt (Austria). De aici, 
traseul este comun pentru toți 
concurenții și va trece prin 
Austria, Cehoslovacia, Ungaria 
și România. In țara 
concurenții vor intra 
punctul de frontieră Borș 
ziua de 20 iulie în jurul 
19,30. In continuare, participan- 
ții la raliu vor parcurge urmă
torul traseu : Cluj — Tg. Mureș 
— Bistrița — Vatra Dornei — 
Suceava — Piatra Neamț — 
Gheorghieni — Sibiu — Cîmpu- 
lung — Brașov — Sinaia — 
București și de aici spre punc
tul terminus al competiției Ma
maia, unde sosirea va avea loc 
în ziua de 21 iulie la orele 23,45. 
A doua zi dimineața, aici, se va 
disputa o probă de viteză pe 
circuit.

Traseul actualei ediții măsoa
ră 3 164 km, dintre care 1857 km 
vor fi parcurși în țara noastră. 
La startul întrecerilor vor fi 
prezente 66 de echipaje din 12 
țări : Austria (21), Anglia (2), 
Danemarca (2), Franța (3), Fin
landa (1), R. D. Germană (8), 
R. F. a Germaniei (14), Iugosla
via (3), Polonia (4), România 
(3), Suedia (2) și Ungaria (3).

România care participă pen
tru prima oară la acest raliu, 
va fi prezentată de trei echi
paje : Marin Dumitrescu—Vio
rel Marin; Florin Popescu— 
Ștefan Iancovici $i Puiu Aurel 
—Otto Deubel. Toate cele trei 
echipaje vor concura pe mașini 
„Renault nr. 8 Gordini 1 300".

noastră 
pe la 

în 
orei

Programul concursului 

Pronosport nr. 28

Etapa din 16 hilie 1967

etapă pronos-Pentru această 
ticurile sînt acordate de fotba
listul Emeric lenei, 
al echipei „Steaua", 
sportului.

component 
maestru al

Lupeni 1 
_ _______ , . S. Cngir 1 
C.S.M. Reșița—C.F.R. Arad X 
C.F.R. Timișoara—Vag. Arad 1 
Min. Bihor—Olimp. Oradea X 2 
St. R. Salonta—Crișul Oradea 2 
Met. Aiud—Medicina Cluj 1 X 
Ind. Sir. C. Turzii—Clujeana 1 
Unir. Dej—Soda Ocna Mureș 1 
Arieșul Turda—Chimica Tîr. 1 
A.8.A. Sibiu—Gaz Met. Med. 1 2 
Metalul Copșa Mică — C.S.M.

Sibiu X 2 
Chimia Făg.—Metrom Brașov 1

Mureșul Deva—Min. 
Metalul Huned.—A.

TINERELE VOLEIBALISTE 
ROMANCE AU DEBUTAT CU 

O VICTORIE

Echipa selecționată femi
nină de volei (tineret) a Româ
niei și-a început turneul in 
Cehoslovacia, jucînd la Nachod 
cu echipa de tineret a țării 
dă. Voleibalistele românce 
obținut victoria cu scorul 
3-0.

gaz
au 
de

IO-OLGA ORBAN SZABO 
CUL IV LA MONDIALELE

DE SCRIMA

Floretista sovietică Alexan
dra Zabelina, a cistigat titlul 
de campioană mondială, invin- 
gînd in turneul final, cupă un 
meci de baraj, pe italianca An- 
tonella Ragno. La sfirșitul în
trecerilor, cele două floretiste 
se aflau la egalitate : cite 4 
victorii și o Infrîngere. în me
ciul de baraj. Ragno a condus 
cu 2-0. Insă pină la urmă. în
vinsă de nervi, nu a mai putut 
face față asalturilor experimen
tatei Zabelina, pierzind cu 4-2. 
Zabelina cîștigă pentru a doua 
oară titlul mondial la floretă. 
Locul trei în clasament a reve
nit sportivei maghiare Ildiko 
Dobis urmată de Olga O-ba- 
Szabo (România) și Heidi 
Schmit (R. F. a Germaniei fie
care cu cîte două victorii și 
trei înfrîngeri.

Pentru turneul final al pro
bei individuale de spadă s-au 
calificat Skogh (Suedia). Bro- 
din (Franța). Frost (Austria* si 
Nicancikov (U.R.S.S?. Ceilalți 
doi participant! la turneul final 
vor fi cunoscuți după desfășu
rarea recalificărilor.

NOUL PREȘEDINTE AL 
FXT.

Cu prilejul lucrărilor 
nării generale a federației 
ternationale de tenis care 
avut loc la Mondorf les Bains, 
Giorgio di Ștefani (Italia) a fost 
ales președinte al acestui for. 
Giorgio di Ștefani îl înlocuieș
te pe Paola da Silva (Brazilia) 
al cărui mandat a expirat. Noul 
președinte al federației a jucat 
cu ani în urmă în echipa repre
zentativă a Italiei participantă 
la ..Cupa Davis", Giorgio di Ște
fani este și președinte al fede
rației italiene de tenis.

adu- 
in- 
au

La Expoziția
internațională
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Vedere din Sidney

Reluarea dezbaterilor

„Ziua
României"

In cadrul Expoziției In
ternaționale a cărții din par
cul Sokolniki s-a desfășurat 
„Ziua României". Cu acest 
prilej, în pavilionul expozi
ției a avut loc o adunare la 
care au participat reprezen
tanți ai Comitetului de stat 
pentru tipărituri din U.R.S.S., 
ai centralelor editurilor din 
țările socialiste participante 
la expoziție, lucrători ai 
editurilor din Moscova și 
alți oameni de cultură.

Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
a vorbit despre dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre 
România și U.R.S.S., Dumi
tru Trancă, director general 
al Centralei editurilor și di
fuzării cărții, a prezentat 
aspecte ale editării cărții în 
România. A. A. Sadețki, de 
la Editura „Hudojestvennaia 
Literatura" a vorbit despre 
traducerile în limba rusă din 
literatura română.

Poetul Victor Tulbure a , 
recitat din poeziile sale. De 
asemenea, au fost recitate 
poezii din lirica românească 
contemporană traduse în 
limba rusă. In încheiere a 
rulat filmul documentar ro
mânesc „Brîncuși". In par
cul Sokolniki a rulat filmul 
„Răscoala", iar o formație 
românească de muzică ușoa
ră a dat un spectacol.

note de drum

Orașul bucuriei
de Fănuș Neagu

bis- 
cele 
zic 
bu- 
atît

O bucurie imensă — acesta 
este Parisul, cetatea luminii 
neadormită de o mie de ani 
și mereu vie în inima oricui 
a citit o carte. în gîndurile 
mele, Parisul este cel mai 
frumos oraș al Europei, poar
tă deschisă spre inima nobilă 
a lumii și a culturii, cîntec cu 
aripile desfăcute, atotputernic 
și mîndru, halucinant, feeric 
liber și într-o permanentă 
răzvrătire a spiritului. Sîn- 
gele lui a sfințit revoluții și 
curge în vinele tuturor luptă
torilor. Parisul este simbol al 
dreptății și al ideii de om. 
Cerul de deasupra lui, de 
atîtea ori împușcat și sfîșiat, 
e al victoriei, al primăverii și 
al poeziei.

Marele și nemuritorul oraș, 
leagăn al uimirii și al dragos
tei de viață, trăind sincer și 
neprefăcut, rămîne visul de 
aur al tinereții și al inspirației 
dezlănțuite. Văd Sena strînsă 
între cheiuri de piatră — 
bucățile din care e clădit 
Pont de la Concorde, au fost 
pereții negri ai Bastiliei, pra
gurile ei roase de genunchii 
osîndiților, celulele morții, 
foaia pe care-și zgîriau nu
mele cei sortiți să piară în
tr-un ceas al zorilor, lung șir 
de umbre tulburi duse în 
noaptea istoriei — Sena și 
Turnul Eiffel, Notre Dame, 
peste care luna stă înfiptă ca 
un punct pe un i, unde Na
poleon s-a încoronat împărat 
și Victor Hugo a închipuit po
veștile ce ne-au îneîntat copi
lăria, apoi tumul de unde 
Maria Antoaneta a fost dusă 
ca să-și așeze capul sub ghi
lotină, și jos, pe malurile flu
viului, perechile de îndrăgos
tiți. Stăpinii Parisului sînt în- 
drăgostiții. Pe Champes Ely- 
«ee. in Cartierul Latin, în 
Montmartre, cartierul pictori
lor, al florilor (în apropierea 
bisericii Sacre-Coeur am des
coperit, nevenindu-mi să cred 
ochilor, cîteva arii de vie, bine

întinsă pe spațieri) și al 
trourilor cu firme dintre 
mai pitorești, ca să nu 
mai mult, sau pe marile 
levarde, băieți (nu chiar
de pletoși cum s-ar crede) și 
fete în mini-fuste se sărută în 
văzul lumii, fără sfială. Tine
rii învață, muncesc, își sărută 
iubitele, rîd de ceea ce nu le 
place (inclusiv de-un Antoine 
care i-a fascinat o vreme) și 
cîntă. Noaptea — nouă, ro
mânilor, nopțile Parisului ni 
le aduc în minte pe cele de 
la Șosea, parcă aceleași unde 
de vînt fac să tremure teii 
și-ți strecoară în suflet nostal
gie și dor — sute de mii de 
tineri colindă pe străzi, cu 
chitarele și cîntă. Ascultân- 
du-i simți că așa trebuie să fi 
început pe vremuri și Maurice 
Chevalier sau Charles Trenet, 
iar mai apoi Yves Montand, 
Adamo sau Mireille Mathieu. 
Acolo, în mulțimea care clo
cotește — în Place Troca- 
dero, lingă fîntînile multico
lore, între Pigalle și Blanche, 
în fața bistrourilor unde mîn- 
ca Utrillo sau la Lapine 
Agile unde, se zice, pereții 
sînt pictați de Cocteau și Mo
digliani, și unde se recită ver
suri pînă în zorii zilei — e 
cineva, nu se poate să nu fie, 
care, mîine va birui și va fi 
glorios.

Oraș generos, Parisul iși iu
bește artiștii, pe cei ce i-au 
dat strălucire, și deopotrivă 
pe cei ce vor veni. Aceștia 
sînt copiii lui de inimă — ei, 
cutezătorii, neînfricații, mereu 
plini de speranțe și încreză
tori într-o stea, purtând sub 
frunți adevărul și sărbătoarea 
lumii, durerea, dragostea și 
visul. Mulți nu ajung nicio
dată biruitori, Parisul îi iu
bește și pe aceștia pentru că 
au încercat și au vrut și au 
nădujduit.

Paris, oraș al bucuriei — 
este, deopotrivă, și orașul lup
tei înălțînd condiția umană.

bucurie micilor th
rice că aceste sen-
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Convorbirile
vor fi trimise

în Vietnam

a OlXX-

Noi trupe americane

Președintele de Gaulle, care a sosit miercuri la Bonn într-o vi
zită oficială, a avut în după-amiaza aceleiași zile o întrevedere cu 
cancelarul Kurt Georg Kiesinger.

La 14 iulie 1958 Irakul a devenit republică, în urma înlătur ării regimului reacționar al lui 
Nuri Said. Fotografia noastră înfățișează un aspect din Bagdad

• Astăzi. începe la Barcelona 
întîlnirea de tenis dintre echipe
le Spaniei și U.R.S.S. contînd ca 
finală a „Cupei Davis- (zona eu
ropeană).

Tot în semifinalele „Cupei 
Davis" la Durban, echipa Re
publicii Sud Africane va întîlni 
echipa Braziliei. Meciul va avea 
loc în zilele de 20, 21 și 22 iulie.

• în optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Dusseldorf, campionul 
României. Ion Tiriac l-a elimi
nat cu 7-5, 6-4 pe francezul 
Chanfreau. Ploetz (R. F. a Ger
maniei) a dispus cu 8-6, 6-1 de 
Ilie Năstase.

LA 20 DE ANI
SÎNTEȚI

O GOSPODINĂ?
(Urmare din pag. I)

Ne-au condus la această con
cluzie cele optzeci de răspun
suri care — toate, într-un fel 
sau altul, au relevat calitățile 
mamelor de „a face cea mai 
gustoasă mincare din lume-, 
de a da căminului propriu acea 
notă de „sărbătoare 
aflăm cu toții acasă".

Dar a fi gospodină 
cru care se învață, 
unde, care-i perioada cînd tre
buie să începi această învăță
tură — au fost întrebări pe 
care ne-am propus sa le lă
murim în discuție. Multe din 
răspunsuri au precizat: de a- 
casă, de la mama; jumătate 
din numărul celor căsătorite 
au adus în discuție un amă
nunt interesant: de la soț ; o 
bună parte și-au amintit de 
cîteva lucruri învățate la școa
lă, în cursul elementar ; 60 la 
sută se folosesc de sfaturile 
celor mai vîrstnice și de „car
tea de bucate" (în legătură cu 
aceasta toate 60 la sută au 
.avut observații critice : „car
tea de bucate" nu dă decît re- 
țetarul). Gama de cunoștințe 
practice ale tuturor este însă 
extrem de redusă : majorita
tea știu să gătească 2—3 fe
luri de mîncare, 2—3 feluri de 
prăjituri, 1—2 feluri de dul
ceață. Cu excepția cîtorva. nu 
știu lucruri elementare : de a 
așeza o masă într-o împreju
rare sau alta, de a servi (ce 
și cum) oaspeții, de a aranja 
și întreține o casă.

Desigur, cînd viața te pune 
în situația să ieși de sub aripa 
ocrotitoare a familiei te și o- 
bligă să acționezi. Cu riscul de 
a nu face totul bine de la bun 
început, de a și strica. Poate fi 
preîntâmpinat acest prim eșec 
din examenul pe care trebuie 
să-1 dai ca tânără soție ?

Am adresat această întreba
re,-Ta început, părinților. în 
bună măsură, mamele cu care 
am stat de vorbă se preocupă 
să învețe fetele să știe să gă
tească, să fie ordonate, să-și 
știe, într-un cuvînt, atribuțiile. 
Dar în majoritate, modalitatea 
prin care le transmit cunoș
tințele nu-i practica, ci doar 
privitul. Cîteva au și formulat 
că „fetele trebuie să învețe 
bine, la școală ; aceasta e im
portant în primul rînd“. Nu 
stabilim ierarhii între mate
matici, chimie și pregătirea 
unei prăjituri sau călcatul unei 
cămăși. „Răspunderea fami
liei în această direcție 
trebuie conjugată cu a șco-

cînd ne

e un lu- 
Cum, de

Iii. Din acest punct de ve
dere, școala face foarte pu
țin. Paradoxal, pohtehmza- 
rea s-a înțeles îngust. Școala 
românească are o tradiție ia 
acest sens, care socot că nu 
trebuie neglijată. Nj spun 
că nu e necesar ca o fată d_n 
zilele noastre să știe a deosebi 
cheia franceză de o yală ; dar 
tot atât de necesar mi se pare 
a o învăța să fie bună gospo
dină, să-i formăm practic sim
țul estetic, dorința de frumos, 
priceperea de a crea mediul 
armonios de familie* (Prof. 
Maria Tuțescu). „Cursuri prac
tice de gospodărie se fac ar.er- 
nativ cu lucru man.iaî, rite 
două ore pe săptămină. numai 
la clasele Vn-VUL Sint ore 
care stârnesc interes, dau sa
tisfacție și 
cenice. Aș 
timente se pot șterge pe par
curs dacă nu-s cultivate in 
continuare de familie, de școa
lă. Și in prezent, de școală nu 
sint cultivate tocmai la 16—18 
ani, cind și receptivitatea este 
sporită. Orele de dirigenție nu 
pot suplini toate cerințele unei 
bune ins truc ții.
băieți și fete 
părerea m 
parcursul 
mum de 
pentru via 
acest „minim 
ceapă de la î 
mai elementare lucruri care-tâ 
intră în atribuție ca viitor 
sau soție, pină la cunoașt 
acelui atît de subtil dar și 
blim har de a-ți 
prezent simțit rolu 
al casei" (Prof. Ște 
director al Liceului Fr< 
zești).

Unele acțiuni întrepi 
comitetul orășenesc 
comitetul orășenesc 
lor s-au înscris ca 
această linie. Chiar 
amintită, și nu numai 
la cercurile ..sfaturi 
gospodine", („la lectorate 
tivități interesante și-au 
vedit și utilitatea. Din păcate 
graficul periodicității lor este 
deficitar, ca și categoria de 
vîrstă și preocupări — acum 
deloc diferențiată. Părinții, 
școala și organizația U.T.C.. 
organizațiile obștești e nece
sar să găsească metode spe
cifice de a învăța fetele încă 
de la o vîrstă fragedă pentru 
ca la 20 de ani să stăpînească 
bine alfabetul unei bune gos
podine.

Intr-o țară

tineri

DOINA TOFOB

i Ur

ROMANIA a devenit al 
17-lea membru al convenției 
internaționale cu privire la 
impunerea de taxe asupra 
vehiculelor rutiere particu
lare care folosesc căile in
ternaționale de trafic. In
strumentele de aderare au 
fost depuse la Oficiul pentru 
problemele juridice ale Na
țiunilor Unite.

PE SCURT • PE SCURT

PARTIDUL LIBER-DEMO- 
CR XT DIN R F G . aflat in o- 

a cerci jc veni ului să 
intrerwpâ relațiile diplomatice 
ev Coreea de sad. pini cind 
Seulul va «feri explicații satis
făcătoare in legătură cu dispa
riția de pe teritoriul vest-ger- 
nun a 17 cetățeni sud-coreeni.

Punctul de vedere al liber- 
demoeraților este împărtășit și 
de alte grupări politice 
sermane.

CUNOSCUTA ACTRIȚĂ 
FILM Melina Mercouri a 
cunoscut cu ocazia unei confe
rințe de presă la unul din ho
telurile din New York, unde se 
află acum, că respinge actul 
arbitrar al autorităților de la 
Atena de a-i retrage cetățenia 
greacă. Profund indignată, Me
lina Mercouri a declarat repre
zentanților presei că ea face 
parte din tabăra celor care
sprijină poporul grec să-și re- 
dobîndească libertatea. „Nu
vreau să curgă din nou sînge 
in țara mea martiră", a afirmat 
Melina Mercouri.

făcut

HOUSTON (S.U.A.) Ciocniri în timpul unei demonstrații îm
potriva războiului din Vietnam

Autoritățile au or
donat evacuarea u- 
nor zone amenințate, 
intrării există teama 
ci ploile torențiale 
ce cootrimS să cadâ 
vor produce noi 
inundații și alunecări 
de teren. Sint amenin
țate în mod deosebit 
partea de nord-vest 
a insulei Kyushu $i 
vestul insulei Honshu.

La convorbirile de la Bonn 
au participat ulterior miniștrii de 
externe ai celor două țări, Couve 
de Murville și Willy Brandt. A 
avut loc o trecere în revistă a 
principalelor evenimente interna
ționale la ordinea zilei, îndeosebi 
situația din Orientul Mijlociu, 
problemele Europei occidentale 
și cererea Angliei de a adera la 
Piața comună. Aceasta din urmă 
a fost, potrivit cercurilor infor
mate de la Bonn, principalul 
subiect abordat și care constituie 
unul din punctele de dezacord 
dintre Franța și Germania occi
dentală. Se știe, că, cu excepția 
Franței, R.F.G. și celelalte patru 
țări membre ale Pieței comune 
sprijină cererea Angliei. Diver
gențele dintre Franța și R.F.G. 
— care se extind și asupra pro
blemelor N.A.T.O., Orientului 
Mijlociu și Vietnamului — au fost

evocate de cancelarul Kiesinger 
cu prilejul dineului oferit în cin
stea președintelui de Gaulle. în 
toastul său, cancelarul vest-ger- 
man și-a exprimat speranța că, 
în ciuda „divergențelor existente 
între guvernele celor două țări 
în anumite probleme", în cadrul 
colaborării lor, Franța și Germa
nia occidentală își vor putea 
aduce contribuția pentru rezol
varea problemelor vest-europene 
și pentru pace. El a adăugat că, 
deși convorbirile se desfășoară 
într-un spirit de prietenie și sînt 
caracterizate de dorința recipro
că a îmbunătățirii relațiilor din
tre cele două țări, „nu pot fi 
anticipate rezultate spectacu
loase".

în răspunsul său, generalul de 
Gaulle a subliniat că „pacea este 
necesitatea majoră" și că înțele
gerea dintre Franța și Germania 
Federală contribuie la aceasta.

După întrevederea de 
miercuri de la Casa Albă 
cu președintele Johnson și 
principalii săi consilieri, 
ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, a de
clarat în cadrul unei con
ferințe de presă improvi
zate, că pentru a face față 
„necesităților" din Vietnam 
se impune trimiterea de 
personal militar suplimen
tar.

El a subliniat că corpul expe- 
diționar american din Vietnamul 
de sud se ridică în prezent la 
aproximativ 460 000 soldați și ofi
țeri, iar în următoarele trei luni 
vor fi trimiși între 28 000 și 30 000 
militari americani. McNamara 
a lăsat să se înțeleagă că 
Statele Unite așteaptă de la alia- 
ții lor în acest război noi trupe. 
Ministrul apărării a fost nevoit 
să recunoască că „bombarda
mentele aviației americane asu
pra Vietnamului de nord nu au 
avut efectele scontate de Sta
tele Unite".
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