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vizita tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER 

IN OLANDA
HAGA 17 — Trimisul spe

cial Agerpres, Mircea Moarcâș, 
transmite: Luni a sosit la Haga, 
într-o vizită oficială, Ia invi
tația guvernului olandez, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri- al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoa
nele oficiale care il însoțesc.

Pe aeroportul Ypenburg din 
Haga, unde a aterizat avionul 
oficial, erau arborate drapele 
de stat ale României și Olan
dei.

La coborîrea din avion, pre
mierul român a fost salutat 
cordial de primul ministru al 
Olandei, Piet de Jong. de mi
nistrul de externe Joseph 
Luns, de baronul W. Gevers, 
secretar general supleant, di

rectorul cabinetului ministru
lui și al protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe olan
dez, precum și de ambasado
rul român, George Elian și de 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești, J. B. Jiavercorn van 
Rijsewijk.

Garda militară de onoare 
aliniată pe aeroport a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Olan
dei. Cei doi prim-miniștri au 
trecut în revistă garda și au 
primit onorul comandantului 
ei.

In salonul oficial al aero
portului, adresindu-se preșe
dintelui Consiliului de Miniș
tri al României și celorlalte

persoane oficiale române, pri
mul ministru al Olandei, Piet 
de Jong, le-a urat un călduros 
bun venit pe pămîntul Olan
dei.

Răspunzînd, președintele 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, Ion Gheorghe Maurer, 
a mulțumit primului ministru 
olandez pentru calda primire 
făcută și pentru cuvintele a- 
dresate.

S-a părăsit apoi aeroportul. 
Escortate de motocicliști, ma
șinile oficiale în care se aflau 
cei doi prim-miniștri împreu
nă cu miniștrii de externe, 
străbătînd artere principale 
ale capitalei olandeze, s-au 
îndreptat spre hotelul Wltte- 
brug, reședința oaspeților ro
mâni în timpul șederii lor la 
Haga. 1

★

maximei

nscriind activitatea organizațiilor U.T.C. în perimc-

acele mijloace și

Bacău — noile blocuri de ungă gară

Uzinele' „Electroputere" Craiova a dovedit nu o

trul eforturilor generale ale constructorilor de lo
comotive Diesel electrice, comitetul U.T.C. de la

tribuția tinerilor in procesul de producție" să poarte am
prenta unei eficacități maxime. Din acest punct de vedere, 
acțiunea lansată de curînd într-una din fabricile uzinei
— „Locul de muncă — cartea de vizită a fiecărui tinăr"
— nu are, credem, nevoie de comentarii aparte.

dată că știe să ' apeleze la 
modalități proprii prin care ceea ce numim „con-

ORA
MIHAI STOIAN

Datorită unei mici trădări (aproape nevinovate), 
am reușit să interceptez un „oracol" (al zilelor noas
tre). E un caiet dictando de 60 de file, dintre care 
47 completate. Pe copertă scrie: ORACOLUL 
BUCUREȘTI. Prima pagină a caietului conține tex
tele : „Voi, ființe rătăcite / Deschideți acest caiet /
Respectați-1, căci într-însul / Este-al inimii secret" / / 
„Cînd părul va fi alb / De dragul bătrîneții / Vei sta 
cu gîndul rătăcit / La anii tinereții" / / Tăsica, dragă, 
scumpa mea / Cînd vei citi aceste rînduri (scrisori) / 
Voi fi plecată-n deplasare" (îmi pare foarte rău, 
voiam să-ți scriu ceva care să rimeze, dar nu am 
avut cum, și totodată nu m-am gîndit mai mult: 
daca eram o poetă, da — semnătura indescifrabilă). 
Urmează alte cîteva strofe, de astă dată din cîntece 
populare : „Foaie verde și-o negară / Ce-am auzit 
eu aseară / Ce-am auzit eu aseară / Că mi-e mîn- 
dra bolnăvioară / Leacul mîndrii e la mine / S-o 
sărut i-ar face bine" / „Răsai lună și mai sus / Și 
du-i badelui răspuns / Să vie și pe la noi / Să-i 
dau fragi și buze moi / Of! of! Să vie și pe la 
noi / Să-i dau fragi și buze moi" / / „Cine iubește 
și lasă / Dumnezeu să-i dea pedeapsă / Tîrîișul șar
pelui / Și pasul gîndacului / Vîjîitul vîntului / Pulbe
rea pămîntului / Că furnica de-i furnică / La trup 
mare, la cap mică / Și la mijloc subțirică / De 
umblă pe sub pămînt / Tot se tine de cuvînt / Dar 
noi oameni botezați / Dar noi oameni botezați / De 
cuvînt sîntem lăsati / De cuvînt sîntem lăsați".

Vin apoi la rînd întrebări și răspunsuri, din care 
reproducem cîteva absolut fidel — ocolind în orice

INVESTIȚIA
•JT MINIMA DE EFORT

Creșterea preocupării organiza
țiilor U.T.C., a fiecărui tînăr, 
pentru buna gospodărire și în
grijire a locului de muncă, pen
tru întreținerea și exploatarea 
rațională a mașinilor, folosirea 
SDV-urilor etc., proiectează ac
țiunea mai sus amintită pe te
renul fertil al organizării științi
fice a producției. Dar nu la con
ținutul și importanța acțiunii u- 
teciștilor vrem să ne referim în 
cele ce urmează. Pentru că aici 
lucrurile sînt clare. învăluit în 
superficialitate, acoperit într-o 
apreciabilă măsură de zgura for
malismului, ni se pare însă în
ceputul și felul în care s-a în
țeles la comitetul U.T.C. dema
rajul acestei acțiuni la care am 
fost invitați să participăm.

La comitetul U.T.C. pe uzi
nă s-a hotărît ca munca de dis
ciplinare a eforturilor tinerilor 
în spiritul obiectivelor foarte 
clare ale acțiunii să înceapă mai 
întîi la fabrica de locomotive 
Diesel electrice și să se urmă
rească apoi extinderea ei la ce
lelalte fabrici. De ce au fost 
aleși tinerii de la L.D.E. și nu 
cei de la fabrica de transforma
tori, de pilda ? Ce criterii anu
me au stat la baza acestei ale
geri ?

— Secția L.D.E., ne spune 
ENE GHEORGHE, secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, este 
locul unde putem obține mai 
repede rezultate din punctul de 
vedere al scopului acțiunii noas
tre. Curățenia la locul de mun
că, orînduirea pieselor și scule
lor, chiar și ținuta — iată o- 
biectivele la care putem înre
gistra un succes imediat. Vom 
putea astfel, într-un timp foar
te scurt, să invităm tineri din 
alte fabrici să vadă ce s-a rea
lizat în urma acțiunii noastre.

Abordînd aceste probleme în- 
tr-o discuție cu directorul ge
neral al uzinei, tov, ing. A- 
LEXANDRU HEINRICH, avem 
prilejul să restabilim lucrurile, 
după cum se va vedea, printr-o 
completă răsturnare de optică.

— Tot ce și-au înscris ute- 
ciștii în obiectivele acțiunii lor

— ne-a declarat dînsul — e de 
altfel cuprins în regulamentul de 
ordine interioară. Departe de 
mine gîndul că prin aceasta e- 
forturile lor ar deveni inutile. 
Nu. Uteciștii au făcut bine că 
au îmbrățișat, prin acțiunea ci
tată, probleme de larg interes 
începînd cu felul în care-ți a- 
ranjezi sculele în dulap și ter- 
minînd cu hainele cu care vii 
la lucru. Problema este însă, alta. 
Unde anume e în primul rînd ne
voie de ajutorul organizației 
U.T.C.? Alegerea mi s-ar fi pă
rut mai firească dacă viza de 
pildă fabrica de aparataj. Pro
ducția e în aceasta fabrică de 
o tehnicitate foarte ridicată și or
dinea, disciplina — se știe —

In cursul după-amiezii de 
luni au început convorbirile 
oficiale dintre 
mieri.

La convorbiri 
partea română, 
nescu, ministrul 
terne, Angelo Miculescu, prim- 
vicepreședintele al Consiliului 
Superior al Agriculturii. Geor
ge Elian, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Ro
mâniei la Haga, Mircea Bălă- 
nescu, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Mircea Bădică, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Virgil Constantinescu, director 
adjunct în Ministerul ’Aface
rilor Externe, Gheorghe Bă- 
descu, șef de serviciu în Mini
sterul Afacerilor Externe

Din partea olandeză parti
cipă, Joseph Luns, ministrul 
afacerilor externe, H. de Ko
ster, secretar de Stat la Minis
terul Afacerilor Externe, baro
nul van Boetzler, secretar ge
neral al Ministerului Afaceri
lor Externe, A. Hartogh și J. 
Ranitz, directori generali in 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Haverkorn van Rijsewijk, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Olandei la 
București, H. van Oorschot, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate într-o atmosferă 
de înțelegere și colaborare, 
probleme privind relațiile bila
terale actuale și de perspecti
vă și unele aspecte ale situa
ției internaționale.

cei doi pre-

participă din 
Corneliu Mă- 
afacerilor ex-

(Continuare în pag. a Ill-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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TOCAMIOANE DIN BRAȘOV AU LIVRAT

PRIMUL LOT
FOLOSEȘTE LA CEVA DE AUTOCAMIOANE

DE 5 TONE
la

UN „JURNAL INTIM" ?

EDIJIE ESTIVALĂ A ..SCÎNTEII TINERETULUI"

caz numele elevilor și-al 
făgăduiala făcută „ 
la urma urmei, nu 
interesează, ci _

D 
□ 
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0
0
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♦) Definit astfel : răspuns, pe care, în credința 
celor din trecut, îl dădeau zeii la întrebările ce le 
erau adresate.

Și noi, în adolescența pe care-am lăsat-o destul 
de mult în urmă — în timp — am completat poate 
astfel de caiete intitulate fie „jurnal intim** (cu lăcă
țel și cheiță), fie — ca în cazul de față — „oracol“. 
Ah ! cîte întrebări de-a dreptul indiscrete nu ni se 
puneau, cu o candoare pe care nici cele mai ..în- 
drăznețe“ răspunsuri nu reușeau s-o dizolve. Dacă 
ne gîndim bine, aceste forme de confruntare cu sine 
și cu ceilalți, sînt un fel de „precursoare’ ale unui 
tip de investigație foarte răspîndit astăzi: ancheta 
(am numi-o „auto-anchetă"). Care este rostul „jur
nalului" ? Jules Renard, părintele literar al renu
mitului Morcoveață, precizează : ..Trebuie ca jur
nalul nostru să nu fie doar o flecăreală... Trebuie ca 
el să folosească la formarea caracterului nostru, să-1 
corecteze neîncetat, să-1 însănătoșească". Marele

(Continuare în pag. a II-a)

BBAȘOV. — Uzinele de 
autocamioane din Brașov 
au livrat primul lot de 
autocamioane de 5 tone cu 
dublă tracțiune. Noul auto
camion, prevăzut cu un si
stem de blocare a diferen
țialului, un radiator de ră
cire a uleiului, prezintă u- 
nele îmbunătățiri față de 
produsele similare. El este 
dotat cu trei rezervoare de 
benzină, ceea ce îi dă posi
bilitate să parcurgă o di-

stanță mai mare fără a fi 
alimentat, iar prin folosirea 
antrenării pe toate roțile, 
capacitatea de lucru s-a du
blat.

Probele efectuate au de
monstrat că acest autoca
mion, conceput și realizat 
de constructorii de mașini 
brașoveni, poate circula în 
bune condiții pe teren acci
dentat, ca și pe locuri 
mlăștinoase.

(Agerpres)

ASTĂSEARÂ, CÎNTĂ Șl
DANSEAZĂ PENTRU DV...
Acordurile ritmate ale 

muzicii de jazz se aud de 
departe. Ele străbat eterul 
cu viteza albatroșilor (Nu 
trebuie să ne mirăm din 
moment ce sîntem oaspe
ții restaurantului „Alba
tros “ din Mamaia) și chea
mă litoranzii la o plăcută 
seară de antren și relaxare. 
Antrenul și muzica sînt în
treținute de orchestra lui 
Horia Nicolaescu care, 
împreună cu Lili Bulae- 
si, susține și secvențele 
vocale ale programului. 
Antrenul în aer liber îi pri
ește și mai bine și între 
orchestră și public se rea
lizează realmente o ade
rentă fuziune de ritm și 
de cîntec. Fiecare seară 
primește din partea invita- 
ților ei — români și stră
ini — calificativul meri
tat : viva muzica și dan
sul !

Ar trebui să repetăm a- 
idoma cele scrise mai sus 
și despre serile de distrac
ție al restaurantului „Mo
dem". Aci cîntă și dan
sează pentru litoranzi Ilinca 
Cerbacev cu orchestra lui 
Horia Moculescu. Doi ti-

neri conducători de orches
tră au adus aici pe litoral, 
în oceanul formațiilor a- 
nonime, doi oaspeți abso
lut necesari : orchestrația 
modernă și calitatea sec
vențelor vocale. Este inu
til să mai vorbim cu pu
blicul ale cărui gusturi de 
selecție cresc de la o zi la 
alta; el caută aceste or
chestre, se simte bine în 
compania lor.

Cum se distrează lito
ranzii în aceste restauran
te ? Un restaurant apre
ciat pentru decorația sa, 
pentru fantezia organizării 
unor seri distractive este 
„Aurora". „Aurora" se 
stinge însă cînd este vor
ba de... muzică. A avut o 
orchestră care n-a satisfă
cut biroul muzical al 
I.H.R. (întreprinderea ho
teluri și restaurante), în
locuită cu una și mai și. 
Orchestra condusă de Ma
rius Pop cîntă aproape 
fără ritm, amintindu-ne, 
dar ce ne facem că lito
ranzii sînt contemporani cu 
twist-ul ? — de epoca de 
aur a valsului...

In intenția organizatori
lor, restaurantului „Miori»

ța" ocupă un loc aparte. 
Afișele invită oaspeții stră
ini ai litoralului — și la 
Mamaia majoritatea sînt 
străini — să petreacă aici 
o seară românească de dis
tracție. Ideea merită apla
uze la scenă deschisă, și 
orchestra condusă de Io
nel Budișteanu și solista 
Ștefania Rareș le primesc 
cu frenezie. Virtuțiile ines
timabilului nostru folclor 
sînt gustate cu voluptate 
aici. Dar organizatorii, și 
asta le reproșăm, au oprit 
o idee generoasă — seri
le românești de distracție
— la jumătatea drumului 
spre împlinire. O seară ro
mânească — deschisă 
ora 21.00 și terminată la 
ora 1,30, întreținută pe 
parcursul a cinci ore nu
mai cu muzică populară
— este concepută, indis
cutabil, prea liniar. Obser
vația se amplifică cînd a- 
dăugăm și faptul că mai 
multe restaurante („Ori-

pe

AT. TOMA
C. PRIESCL

(Continuare 
în pag. a Ill-a)
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INVITA ȚIE „LABIRINTUL

LA NU S-A APROBAT

INIȚIA TIV A
„Viafa taberei — spunea ele- 

ul Bebe Negoescu, a fost o in- 
enioasă invitație la gîndire, la 
lițiativă. Am înțeles că așa tre- 
uie să trăiască o organizație 
f.T.C. din școală, dacă vrea să 
xiste cu adevărat, să capteze 
iteresul tinerilor4. Elevii au a- 
ut tot timpul sentimentul că ta- 
ăra este a lor, ei o conduc. Și 
u făcut-o cu interes yi seriozi- 
ite, confirmînd principiul că în 
adrul unei organizații U.T.C. 
nerii trebuie să aibă mai multă 
idependență în acțiune, să li se 
eară acestora să devină ei 
lițiatorii vieții de organizație, 
dtfel apare acum pentru elevi 
olaborarea cu tovarășii profesori, 
i aici, în tabără, au fost aju- 
jți de către dascăli, dar nu tu- 
tlați. Ajutorul lor a fost de na- 
•jra să dea conținut activității, 
e factură metodică, dar iniția- 
\va a aparținut elevilor.

Programul de odihnă și in- 
truire a fost alcătuit încă inatn- 
?a deschiderii taberei și în pri- 
ia zi le-a fost adus la cunoștință 
levilor. Dar el n-a rămas o sche
lă rigidă de activitate. Propu- 
erile interesante făcute de elevi 
u întregit programul, unele ac- 
uni au fost altfel realizate de- 
ît se prevedea inițial. Mulți din- 
re elevi și-au văzut sugestiile ți 
ieile prinzînd viață — fie în 
lanul taberei fie in colective re- 
trînse. Ambiția stimulatoare, de a 
ovedi capacitate organizatorică, 
antezie, putere de muncă, a ac- 
\onat tot timpul, dînd vieții de 
abără spontaneitate. Ața s-a 
ascut ideea de a înfrumuseța 
abăra cu amenajări specifice re- 
,lunilor, așa s-au născut con- 
ursurile, așa a căpătat amploa- 
e spartachiada taberei, camava- 
ul cu care s-au încheiat zilele de 
ahără. Fiecare din cei 600 de e- 
svi a avut ce face în tabără, în 
iecare zi. Nimeni nu s-a plicti- 
it și cu toții s-au convins că, I 
ntf-o organizație de basâ în 1 
are se lucrează gîndit, cerința . 
le a antrena întreaga masă a 
levilor în activitate devine o rea- I 
ttate.

„Pină acum — spunea Ion Co- I 
gn, de la Grupul școlar Hidro- I 
necanica Brașov — în școală se . 
rganizau destule manifestări e- 
lucative. Dar n-am știut cum să I 
e valorificăm pe deplin, cum să , 
e continuăm fără să devenim I 
nonotoni și totuși să obținem I 
naximum de eficiență. Aici am 
nvățat ce înseamnă ciclurile de | 
.ctivități complexe, acînd ca 
entru o idee călăuzitoare. Vom , 
organiza un asemenea ciclu de i 
ictivități avînd ca tema bogata 
storie de luptă a partidului nos- 
ru; ciclul „8 mai 1921 — 8 j 
nai 1968“ — se va compune 
lin expuneri, vizite la locuri 
nemorabile și muzee, deschide- 
ea unei expoziții de documente 
n școală, un concurs pe această 
emă și alte manifestări care vor 
i sugerate de uteciști..."

Și alți interlocutori și-au ma^ 
lifestat adeziunea față de valoa- 
ea educativă a unor asemenea 
ictivități complexe care — bine 
■oncepute și organizate — pot 

‘.ontribui tntr-o largă măsură la 
iducarea politică și patriotică a 
ilevilor. Dar schimbul de experi
ență pe această temă n-a obți- 
lut numai adeziunea lor ci le-a 
ugerat nenumărate idei și forma 
'.are să servească scopului pro- 
nus.

Deși cercuri ale elevilor exiș
ti în toate școlile, în tabără mulți 
devi și-au dat seama mai bine 
:um pot să aplice prevederea 
Congresului al VIII-lea al U.T.C., 
mtrivit căreia organizațiile U.T.C. 
trebuie să-și aducă o contribuție 
nuri mare la organizarea și con
ducerea cercurilor. Daci pină a- 
•um în unele școli organizațiile 
U.T.C. se limitau doar la a mo
biliza elevii la cercuri, experiența 
îltora le-a demonstrat că organi
zația poate avea inițiativa în lăr
girea tematică a acestora, în con
ducerea directă a lor, în organi
zarea unor sesiuni de referate 
yi a unor expoziții cu cele mai 
izbutite lucrări. Pe bună drep-. 
late, Stanciu Ion de la Grupul 
școlar Vulcan din București 
arăta că numai cercurile de ma
tematică și electrotehnică, care 
au funcționat în școala lor, nu 
pot cuprinde întreaga sferă de 
interese a sutelor de elevi și că 
experiența colegilor din tabără 
i-a sugerat ideea de a propune 
organizarea în viitorul an școlar 
a unor cercuri de desen, foto, fi
zică. etc. Experiența unor școli 
unde președinții, secretarii, deci 
conducătorii direcți ai cercurilor 
sînt elevi, a apărut îndrăzneață 
dar ademenitoare ; desigur, sfatu
rile și îndrumările tovarășilor pro
fesori sînt indispensabile pentru 
asigurarea unui nivel științific 
corespunzător al activității 
oului. Dar de aici și pînă 
cârca cadrele didactice cu 
atribuțiile de conducere a 
cerc, înseamnă a închide 
supapele de manifestare a iniția
tivei și calităților 
ale elevilor — a 
la care s-a ajuns 
cutiilor metodice 
lui de experiență 
temă

17 ELEVI DIN TABĂRA DE
ODIHNĂ Șl INSTRUIRE ORGA
NIZATĂ LA BREAZA DE C G 
AL U. T. G ÎȘI ÎMPĂRTĂȘESC

IMPRESIILE

lor construcții de mașini Calați 
fi alții. Intilnirilț cu oameni dt 
cultură in cadrul unor șezători, 
seri de poezie, editarea recistekr 
școlare, organizarea unor con
cursuri, reuniuni, seri distrac
tive și camacalun. organizarea 
excursiilor — iată nume» citeze 
din activitățile care s-au tmpui 
ca manifertâri petecul elecdcr

Din totdeauna 
mi-am dorit să fiu 
director. Mama, îmi 
spune că încă de la 
2 ani și 6 luni aveam 
apucături de organi
zator. Dar cum nu 
mi s-a oferit nici
odată prilejul, m-am 
hotârît să înființez o 
întreprindere care să 
se cheme „Univer
sala* și la care eu să 
fiu director. Între
prinderea. vă dali 
seama, nu există, 
secțiile insă da. Fap
tele petrecute in a- 
eeste secții s* asea- 
mă«ă mai nuit saa 
mai vatia ea anele 
fapte petrecute U 
diverse întreprinderi. 
Si ia pnrait la la- 
cra.

— Pe sewrt v-am

broaște, care se 
cuie 
fără 
cem 
tari 
ceapă 
tramvaie — undi 
fie mai largi — 
pînă la ceasul

_____ In
și se descuie 

cheie, 
niște 
care ia

de 
să 
>1 

de 
pontaj. Dar aici. s-a 
încuiat puțin situa
ția. O secție avea 25 
de munciteri iar alta 
800. Cura se retalvă 
problema ? Dacă fie
care din eei Mt de 
munci co ri stau cinei 
secund* in fata cea-

ALEXANDRA TlRZLU A. D. MUNTEANU

cumpărat mașini au
tomate pentru asta ? 
S-au cumpărat ! Am 
montat linia de um- 
blele ?

— N-am montat-o 
pentru că s-a ajuns 
la concluzia că nu 
era rentabilă. Nu a- 
veam pinză, așa că 
am trimis mașinile 
de la București la 
Arad. Acolo e pinză 
berechet — intervine 
inginerul șef cel mai 
mie (adică mai mic 
deelt

In ajutorul 
turiștilor

adjunctul).
Și specialiștii 

au stat două 
în Elveția 
că doar

De foarte multe ori 
pe drumurile regiunii 
Ploiești turiștii-auto- 
mobiliști îți adresează 
felurite întrebări cu 
privire la denumirea 
apelor peste care trec, 
a drumurilor naționale 
pe care le străbat. li
nii știau să răspundă, 
alții dădeau răspun
suri eronate.

Pentru a îndrepta 
acest neajuns, secția 
de drumuri și poduri 
naționale Ploiești a 
studiat și pus în prac
tică unele măsuri le
gate de buna infor
mare șî deservire a 
turiștilor. Printre aces
tea se află și aceea & 
confecționării și plan
tării de indicatoare in 
care sînt redate date 
rezumative asupra Bu
rilor și drumurilor. 
Astfel de indicatoare 
au și fost montate zi
lele trecute pe traseul 
Ploiești—-Predeal ca 
cele aflate la kilometrii 
67, 87, 115 și 140.

care 
luni 
fac. _ _____
specializat !

— I-am trecut 
sectorul cuțite 
bucătărie, răspunde 
prompt maistrul Va- 
sile Obișnuitul.

— Deci am rezol
vat-o și pe aceasta 
— grăi directorul fre- 
eindu-și mulțumit 
miinile. Să trecem 
mai departe.

— Stăm prost la 
secția „Ghiveci- (în
treprinderea de con
serve din Timișoara) 
strigă tovarășul Vlad 
Treeeeuvederea de la 
C.T.C. Unele con
serve sint de calita
te proastă.

Aici discuțiile au 
darat pină la orele 
24 și trei secunde. 
Coueluia a fost că 
unii oameni nu vor 
să giedeaseă. Și dacă 
■■ vor. trebuie aju
tați- A fost formată 
• comisie de gîndire 
care să nu aibă alt
ceva de făeat. Celor 

nembri ai co
li s-a reparti- 

biroa unde 
toată ziua și 
e. De-icum 
•. gospodinele 

ar fi bine să știe eă

Din premiile Uniunii artiștilor plastici pe anul 1967 : Mărginean 
Viorel „Florile și Luna* (premiul al III-lea pictură)

CONFESIUNILEI
I

UNUII
I
I

ORAI
I
I
I
I
I
I
I
I ‘I Ia

I
I
I
I
I
I
I
I

COL

IlCITTH nsnG

I
I

exprimate în
| • Calitifile
■ inteligența, simțul

• Calitățile pe

Iblîndețea, naturalețea, i 
sintelligence", ceea ce j 
să spună de fapt ^in,

I® Ocupația dvs. pref 
șurile, istoria, teatrul;
• Care ideie vă face fericit: sâ trăiesc aproape 

de cei pe care-i iubesc, împreună cu farmecul na
turii, o cantitate de cărți ji de partituri, și nu de
parte de un teatru francez;

• Eroii dvs. imaginari favoriți: eroi romanțioși, 
I poetici, cei care sint mai degrabă un ideal decît 

un model;
• Prenumele preferate: (întrebare cam stupidă.

I

I lăsata fără răspuns) ;
• Ce nu îndurați în nici un fel: oamenii care 

Inu simt ceea ce e bine, care ignorează dulceața 
afecțiunii ;

• Deviza dvi. favorită: una care na poate fi 
rezumată, pentru că expresia sa cea mai simplă este 
ceea ce este frumos, bun și mare în natură.I

i NUSEPOATE
PRECIZA

Copilăria este și la Alexandra Tîrziu, așa 
cum adeseori se intimplă în literatura mo
dernă, o condiție mitică, asigurată de cunoaș
terea și stăpinirea esențelor. După o logică 
ce răstoarnă axiomele biologiei, maturi
zarea înseamnă degenerare; nepervertit, 
neartificializat, păstrind foarte vie memoria 
adevărurilor, copilul are dreptul de jude
cată.

Alexandra Tîrziu scrie o literatură „infan
tila* prin probleme, limbaj, atitudini, o lite
ratură de partizana:, îndreptată răspicat și 
Încăpățînat Împotriva „oamenilor mari**. Co
pilul nu e un „mic prinț”. delicat și trist, ci 
ua răzvrătit hotărit și violent. E un copil 
persecutat: bolnav, orfan, calomniat, pără- 

Alexasdra Tîrziu are simțul tragicului: 
său pornește de ia situații nefi- 

I » eecncr-.tate. generate de egoismul si 
RWU îmrrVir tare fsptedică impkni-

esze âdesxScai ca necio- 
c.>grif.c ea efieete dezas- 
n chzatxEor. Alexandra 

-a- festă un fel de conformism. Di- 
rei>utu» leucemia. condiția de copil 

părăv.L despărțirile sint desigur lucruri gra
ve. dar reținerea lor nu presupune penetra
re deoeetxU. Dar poate că aici e și un 
resort al surprizelor: autoarea pare că acum 
ia coMgtmti. cu tanti uimirea și nemul- 

oeneneste posibile. de existența
fenaenene. Poate tocmai aceasta e
perfect a copilului : nimic din ce e 

xecor.t za i se pare pasibil de banalizare, 
»±= 'e blazarea care Iși rezervă atitu- 

i_r<e pentru caruri excepționale.
Beac-u—e autoarei sin: Întotdeauna ener- 

^ee: an • braxfeete și-o bravură care tra
duc • vriaLtate conștientă de rosturile și 

e e. — fără Indu.a’J și fără tole
rantă. T rmhijnl e indrămeL adesea impulsiv, 
pare că sfidează frumusețea. E remarcabilă 
ia Alexandra Tîrziu indiferența pentru „lu- 

literar: expresia e strict funcțională, 
parăBut eeooouocă. Eficacitatea rezuIU din 
aderenta la idee. necomplicaU de pretenția 

artstice. nefalsif.cată de automatis- 
:xnari«mul este atribuit exclusiv 
«or mari- și e unul din principalele 

eapece de aruzare ale tribunalului infantil).
I f» fus t. it vocația dialogului, conden

sa - pix* la elipsă, dislmulind o substanță bo- 
eantuflind-o prin aparenta puerilității. 

Bbb BfaMinn abauxxhduL fără excese, fără 
pranayama jrfrctulul". Meritul principal al 
autoare, e de a fi găsit omeniei turbulente, 
cu ide: pqțme. dar pasiune multă, expresia

cer- 
a în- 
toate 
unui 
toate

I
I AH! SFiNTA

organizatorice 
fost concluzia 
în cadrul dts- 
și a schimbu- 

pe această

I
I
9

SUPERFICIALITATE

Firește, nu pretindem I zitatea. 
fiecărui tînăr să 
marilor creatori, dar serio-

sensibilitatea, ra- 
semene țiunea, nu țin neapărat de 

genialitate ; la 16-17-20 de

:rie.- de 
, Bar, ii" ; „Pa- 
#•; Chitiră, 
, preferat".

_Vă place muzica? Pe* 
care • preferați ?": „Da. 
sînt înnebunită, bineînțe
les. după cea ușoară" ; 
„Da, sînt leșinată după 
cea ușnară" ; „Da. pic în 
melancolie cînd o aud'.

„Vă plac serile cu 
lună ?“ : Jmi plac, dar nu 
prea le practic"; „Da, 
pentru că poți să vezi bine 
persoana cu care discuți" ; 
„Da, pentru că iubitul îți 
spune că-ți dă luna și ste
lele de pe cer" ; „Da, fi
indcă luna „multe" vede, 
dar nu spune" ; „Mai e 
vorbă ? Eu sînt înnebuni
tă după chestii dintr-as- 
tea" ; „îmi plac pentru că 
orice faci în viață, e bine 
să mergi pe drumul lumi
nos".

„Cu cine preferați să vă 
plimbați ?“ : „Cu cine mă 
iubește și pe cine iubesc’ ; 
„Cu cine îl iubesc pînă la 
moarte" ; „Cu un măgar 
cu două picioare" ; „Cu 
șeful clasei (seamănă cu 
Sfîntul)" : Cu un bărbat

cu bani și cu mași
nă’ ; ^bujeințeles, cu cine 
mă iubește’.

-Ca este iubirea P": 
„Un vierme ce roade ne
încetat, o inimă de fată și 
cna de băiat"; „Iubirea, 

vis îndepărtat" ; 
u grea boală su- 

eȘte o 
mare -și 

„Iubirea este 
! oriunde în- 

tflnit împotriva plictiselii"; 
„O boală care se râspîn- 
dește foarte greu și nu se 
vindecă cu medicamente"; 
„Iubirea e un vis amăgi
tor" ; „In orice caz, pen
tru cine știe s-o frecven
teze, este un lucru fru
mos" ; „E un drac’ ; „E 
ceva care nu se poate spu
ne, dar aduce fericire și 
durere" ; „O dulce minciu
nă, inimile se hrănesc pu
țin din această minciună" ; 
„Scoica în care se păstrea
ză vuietul a două inimi" ; 
„Nu știu, că n-am iubit" ; 
„Sînt prea îndrăgostită ca 
să-mi mai găsesc și timp 
să dau explicații".

„Cine va este prietenul ? 
ÎI iubiți ?“ î „L-aș iubi cu 
plăcere, dar în prezent 
n-am" ; „Iubitul soț 
(Paul)" ; „Prietenul meu e 
ca o gorilă* ; „Secret" ; 
„Dragostea nu se spune, 
se înțelege din privire, 
zău" ; „Iubesc pe pînză, o 
umbră, la cinematograf. 
Foarte mult îl iubesc, fără 
ca el să afle vreodată" ; 
„Sfîntul" ; „Tot artist, dar 
în carne și oase, la teatru. 
Sînt și iubită" ; „N-am a-

tui. consider
nici unul la să tin" ; 
„Nu-1 cunoaște nimeni in 
afară de mine. Cu o iu
bire cerească îl iubesc" ; 
„Cintăreț (A A.) Sînt înne
bunită după el“ ; ^Priete
nul meu este soțul meu 
care mă iubește. Poate 
că-1 iubesc și eu (e cam 
indiscret ^pggcolul;".

„Ce est ria ? Ați
fost gelos 
și de ce 
dovada că iubești,______
statat eu. Cînd am fost 
geloasă, am făcut-o și ca 
să arăt că-1 iubesc" ; ^Este 
un simbol al dragostei"; 
„Am fost și nu mai sînt. 
fiindcă am constatat că 
nu-i bine" ; „Un simbol 
absurd, care te face sâ su
feri, bineînțeles dacă iu- 

„Un fel de stimu- 
iubirii" ; „Este o 

foarte mare. Sînt 
pe Sara Montiel, 
o place" ; „Gelo-

din Con- 
.Kceiaș: băiat, în a- 

k>c’ ; „La dans, în 
ștî’ ; -In Cișmigiu. 

but-urugâ, la o bere 
rece* ; „Intre cele mai 
KHMCașe fiori" ; -Sub soa
re. Nu Știu dac-am iubit" ; 
J-a revelion pe anul 1964. 
Pe primul l-am cunoscut 
1* coadă’ ; Jn fața cine
matograf ului ^23 August" 
din Ploiești" ; „La logod
na surorii mele". „Pe pri- 

_ ma persoană iubită am în- 
r tiim:-o in tren spre Bucu-

bești" ; 
lent al 
prostie 
geloasă 
căci el 
zia e „ceva" cînd vrei ca 
persoana iubită să fie nu
mai a ta. Eram întotdeau
na geloasă cînd iubeam cu 
adevărat" ; „Ceva frumos, 
da“ ; „Hrana Dragostei. 
Sînt înzestrată cu așa ceva 
și regret amarnic’ ; „Nu 
am practicat gelozia și nici 
nu vreau să știu cum a- 
rată“.

„Unde
tință cu
Dar cu 
iubită ?"
Ploiești.
o persoană" ;

ați făcut cunoș- 
persoana iubită ? 
prima persoană 
: „La dans, în 
N-am iubit decît 

„La restau-

iești" ; ,.De 1 Mai, la dans 
în Arad. anul 1965". „Pri
ma persoană: București, 
cinematograful „Patria*4 ; 
„Prin O.N.T., în excursie"; 
,Xra o noapte de iulie, de 
mult, un șlep mergea pe 
Dunăre, iar pe el eram 
noi, dansam un vals din 
„Silvia", iar odată cu luna 
care-și desfăta razele-i în 
valuri, eu m-am înfruptat 
din mărul dureros al iubi
rii. El a fost primul și ul
timul pe care l-am iubit" ; 
„La un bar în Galați. Pri
mul. pe stadion' ; „La 
restaurantul „Dealul Ma
re", caf6-bar. Celălalt în 
autobuz la Ploiești" ; „La 
cinematograf. Pe primul 
l-am întîlnit cînd lucram 
la restaurantul Gării de 
Sud" ; „în tren spre Plo
iești".

„Cum vreți să trăiți : cu 
gîndul la trecut, la prezent 
ori Ia viitor ?’ : „Oricum, 
dar fericită" ; „Liberă și 
independentă" ; „Vreau să

trăiesc, cft o fi, cu omul 
preferit, Jean Marais" ; 
„Fericită și iubită, lingă 
tovarășul meu de viață, 
cînd s-o nimeri" ; „Pe pi
cioarele mele' ; „Din ba
nii altora" ; „ 
dul" ; „Cum 
ținui meu".

„Ce fel de 
patizați ?“ : 
„Amestecați" ; 
care seamănă 
meu" ; „N-am preferințe" ; 
„Simpatizez oamenii care 
seamănă cu mine și pînă 
la urmă tocmai asta mă 
plictisește’ ; „înfipți, care 
știu ce să ceară de la 
viață" ; „De la 1.90 m. în 
sus" ; „Care vorbesc puțin 
și fac mult" ; „Habar 
n-am" ; „Nu-i simpatizez 
pe cei care au vînt în bu
zunare’, „Oameni de ori
ce fel, căci nu-mi place să 
fiu singură".

„Cum stați cu nervii ?“ : 
„Mulțumesc, bine" ; „Mul
țumesc, rău" ; „Cînd iu
besc sînt nervoasă" ; „Eu 
sînt nervoasă cînd mă să
rută cineva" ; „Plîng și-mi 
trece" ; „Ce-s ăia nervi, 
puștilor ?".

„Aveți suflet ?“: „în 
partea stîngă" ; „Dacă 
n-aș avea, n-aș putea iubi 
și-ar fi jale" ; „Nu mai 
am, că mi l-au furat băie
ții" ; „Bine e să n-ai, ca 
să nu suferi" ; „Am suflet 
încăpător" ; „Ce folos că 
am. E în paragină’ ; 
„L-am dat cu chirie, dar 
pe viață, soțului".

oameni sim- 
„ Albaștri" ;

„Oamenii 
cu soțul

(Vrmcțre în numărul viitor)

DUPĂ AMIAZĂ
NELINIȘTITĂ

Pare dificil, imprudent, să desemnezi pre
ferințele lui A. D. Munteanu, să sugerezi 
prin ele coordonate, să intuiești în ele o vir
tuală operă, cu o individualitate bine mar
cată. Nu pentru ca n-ar exista în volumul 
de față restrîngeri și reveniri la anume pro
bleme sau modalități, ci pentru că atașa
mentul pasional față de ele e timid, rezer
vat. Deși n-a depășit de mult debutul, auto
rul n-are „febre" : scrie cu o cumpătare 
care-1 ferește de stîngăcii, se ia în serios fără 
să-și facă însă iluzii excesive. De aci aerul 
de corectitudine și ponderație foarte puțin 
juvenile, o aparență de sterilitate pasională 
ținînd de un fel de maturitate prematură.

Aceasta e impresia provocată în primul 
rînd de ambianța prozei lui A. D. Muntea
nu : o provincie neutră ce nu trezește vi
brații, cu gospodării mărunte dar suficiente, 
eu case, magazine, străzi si vehicole care nu 
ispitesc nici simțul modernității. nici pe cei 
al vechimi:, care ‘na rin: nici mizere, nici 
pitorești. ci simplu — date. Autorul, ca și 
personajele sale, sînt atente la ambianță, dar 
de obicei în măsura impusă de nevoia orien
tării. Iau cunoștință de lumea exterioară, 
insă fără ș-o simtă. Au o disponibilitate emo
tivă redusă, subordonată utilității.

Personajele prozei lui A. D. Munteanu 
atestă vocația mediocrității. Tineri, bătrîni, 
intelectuali, funcționari, sportivi, sînt toți 
închiși in limitele unei existențe mărunte, 
comune. Viața lor interioară ignoră visul, 
curiozitatea, mirarea. Au o împăcare pro
venită din cine știe ce vastă experiență ime
morială : acceptă nenorocirea, anonimatul, 
singurătatea, bătrînețea, moartea, fără revol
tă, fără surpriză. O vagă tristețe, o nemul
țumire tacită sînt dintre puținele semne ale 
înțelegerii. O femeie bolnavă, știe că e bă- 
trînă, că probabil n-o s-o mai ducă mult, 
vede că soțul ei nu-și iubește copiii, că-i 
sînt străini, indiferenți (După amiază neli
niștită) ; nu știe însă că fetei ei i-a murit 
primul iubit, că fata a suferit mult, deși 
n-a fost o dragoste „ca-n povești", acum 
însă iubește pe altcineva (Sîmbătă și dumi
nică) ; un bătrîn se convinge că fiul răsfă
țat e ingrat și incapabil, leneș ; că celălalt 
fiu e om de nădejde, dar s-a înstrăinat de 
părinți, pentru că ei nu l-au iubit niciodată 
(Poveste); un bătrîn trăiește din cerșit, deși 
are un fiu (Bătrînul) etc., etc. Autorul, !n- 
sușindu-și resemnarea personajelor, se fe
rește să comenteze dramatismul, înregistrea
ză fără patos. Prin firescul relatării, prin 
atenția la fapte, prin nevoia de a aduna de
taliile existenței, prin reținerea tonului, 
A. D. Munteanu izbutește în schițele de 
acest gen să se apropie de rezervele de emo
ție ale simplității, dar fără să dezlege izvoa
re viguroase. Autorul e mai curînd atent la 
justețea relatării decît pătimaș al adevăru
lui, în formele lui ascunse. De altfel nu ne
voia de revelare pare să-1 tulbure, ci o plă
cere a consemnării experiențelor, mai mult 
sau mai puțin semnificative.

E elocventă în acest sens secțiunea volu
mului legată direct de evenimentele inte
rioare ale autorului. Sub formă alegorică 
(Peisaj interior, probabil și Sus, undeva lingă 
livezi) sau a relatării directe (Celălalt sau 
Mobil), sînt notate atitudini și momente din 
existența culturală. Lipsa de inedit e vădită. 
A. D. Munteanu nu e un căutător de idei vir
gine, calitatea intelectuală a scrierilor sale e 
modestă. Nu e nici un căutător de fapte 
excepționale (nu numai în sens epic). Scri
sul îi oferă o simplă metodă de autodefi
nire și fixare. De aci autenticitatea dar și 
banalitatea lucrărilor. E foarte adevărat că 
nici o experiență nu e inaptă teoretic de a 
genera literatură. Numai că are nevoie de o 
..iluminare" spirituală. Prin simplă relatare, 
făcută chiar cu nricepere în ale scrisului, 
nu se poate ajunge la o adevărată creație.

ILINA GRIGOROVTCI

Ploaie,
de la tabloul 
de comandă

PLOIEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru).

La stațiunea expe
rimentală pomicolă 
Voinești din raionul 
Tîrgoviște, a intrat 
în funcțiune o insta
lație modernă de iri
gat prin aspersiune 
la culturile intensive 
de pomi fructiferi pe 
o suprafață de 250 
hectare. Toate utila
jele hidromecanice și 
electrice sînt dirijate 
automat de la un ta
blou central de co-

mandă, în funcție de 
consumul de apă 
presiunea necesară 
funcționării utilajelor 
de aspersiune. Din 
cele 250 de hectare 
de livadă irigată, pe 
5 hectare s-a con
struit o instalație fixă 
cu ajutorul căreia, 
pe lingă irigare, se 
pot aplica 
minte 
mente 
tori lor 
se pot 
ienile

îngrătă- 
chimice. tra^a- 
contra dăuna
și, la nevoie 
combat? hnm- 
de primă* a. l
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SALVAMARII

Nn e foarte mult! 
nu era nici foarte

» ue C>F'4
CT 1

Nu 
nici

Știrea pare incredibilă ști-
- --5e că mările închise nu 

•eferă influența selenară tra

Salvamarii sînt examinați din 
cînd în cînd pentru a se ve
rifica calitățile lor profesiona
le. Acum două zile, comisia 
de examinare s-a deplasat la

Delegația Uniunii Tineretului Iugoslav, 
condusă de Strabovic Meho, membru al Pre
zidiului C.C. al U.T.I. care, la invitația C.C. 
al U.T.C. se află in țara noastră, duminică. 16 
iulie, a vizitat cooperativa agricolă de pro
ducție „Gheorghe Lazăr" din regiunea Bucu
rești.

Luni dimineața, membrii delegației au pur
tat discuții la Comitetul de Stat al Planificării

In cursul dupâ-amiezii, oaspeții au vizitat 
Casa de cultură a tineretului -Tudor Vladimi- 
rescu“, cu care prilej li s-a oferit un spectacol 
festiv.

Marți dimineața, delegația U.T.L a fast 
primită la C.C. ai U.T.C. 
Enache, prim secretar al

La primire au fost de 
roului și activiști ai C.C.

Tovarășul Petru Enache a oferit o 
cinstea delegației.

Un colectiv de la S.M.T.-Rinpi—, regâBMa 
Dobrogea, a realizat un tespoctiv de cw r w- 
cerat ce se atașează în fața tractateim. Macai- 
zatorii stațiunii 11 folosesc en bus renitate la 
recoltatul furajelor, al eeresHor ptoaate is fsaa 
de pîrg, sau la deschiderea dnarolte la lat al 
combinelor. El are e prahtethrstate «Atee* de 
20—25 hectare.

Din amfiteatru pe
Sălile de cursuri ale 

Institutului de arhitectu
ră „Ion Mincu* au rămas 
solitane. Numai pe culoa
re și în fața secretaria
tului e un du-te vino ne
întrerupt. O nouă promo
ție de absolvenți ai șco
lilor medii s-au pregătit 
temeinic pentru profesiu
nea aleasă : arhitectura.

Dar unde sint vetera
nii ? Pe ei i-am găsit 
deunăzi pe șantierul ce 
poartă denumirea : Ex
tinderea Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu“.

Un grup de 12 studenti 
se aflau în biroul mai
strului principal Ion Iof- 
ciu, ascultînd cu atenție 
sfaturile acestuia. Pe me
sele de lucru erau întinse 
planșe, grafice, proiecte. 
Alături caietele de notițe, 
pe ale căror file albe stu
denții caligrafiaserft cu
vintele : „Am început 
practica în producție 1 
Succes !“

Anca Basarab, care a 
încheiat anul IV cu rezul
tate meritorii ne-a spus :

— într-un fel, nu am 
făcut decît zece pași din

am^teasiu fcas 
am «.-ars » 
muh dani ăe 
Tin rf fjcLzu® 
că pract ea ■aert-l 
deriă scară su: • m 
să supravetber* » 
neruor ss ten-r 
de la lat. rpi-jjăe: 
constr-jcui-.—wretaj 
Aici, printre 
am fort pri= 
dere si acest 
se pare extrem ne 
tant.

Anca se opcesce aâcL O 
colegă, Gabriela laMi, 
a chemat-o ru pe scâe*». 
Moment 
cofraje se tcar^l betoe 
rr.arra 289.

Discuția eoetgaal eu uu 
alt intertoemor: TTbesla 
Bortan.

— Toți sintem din gru
pa atelierului condus de 
tovarășul profesor Niga 
Tiberiu. Tema practicii e 
bine stabilită. în aceste 
zile vom cunoaște îndea
proape mersul lucrărilor 
de dulgherie. Apoi, pe 
rînd, alături de munci
tori cu înaltă calificare

CAMPIO\ATUL MONDIAL

(Urmare din pag. I)
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au influență asupra calității pro
duselor. Motive pentru interven
ția organizației U.T.C. sînt des
tule. Sînt aici multe absențe, în
voiri nejustificate, cazuri de ne- 
folosire eficientă a timpului de 
lucru și multe altele. în plus, 
fabrica de aparataj a fost mu
tată într-o hală nouă unde, în 
paralel, lucrează cei de la inves
tiții. Este în acest context ne
voie de o disciplină riguroasă 
din partea tuturor.

Părerea tovarășului director 
general al uzinei este, sperăm, 
edificatoare. Aici nu este însă 
vorba de o părere oarecare, ci 
de un principiu. Activitatea or
ganizațiilor U.T.C. trebuie fără 
doar și poate să vină în spriji
nul măsurilor luate de conduce
rile administrative ale unei în
treprinderi, să fie în stare să 
mobilizeze pe tineri să înfăptu
iască aceste măsuri. Dar, între
barea e, unde anume trebuie să 
intervină organizația U.T.C. mai 
întîi? Aoolo unde e mai ușor, 
acolo unde investiția de eforturi 
e mai mică, sau aoolo unde ne
voile producției o cer mai mult?

Am fost a doua zi după lan
sarea inițiativei în secția con
strucții metalice a fabricii L.D.E. 
înregistrează ochiul o schimba
re în mai bine? în afară de 
faptul că azi e sîmbătă și e în 
tradiție curățenia la locul de 
muncă, în rest nici o schimbare. 
Aurel Rolea, strungarul în jurul 
căruia văzusem ieri un morman 
de șpan are azi altul, parcă și 
mai mare. Același strungar care 
ieri avea dulapul de scule în 
neorînduială, îl are azi la fel, Ion 
Ticu, a cărui salopetă era ieri 
descusută pe o porțiune vizibilă 
a venit astăzi la fel. Nu ne vom 
opri să dăm și exemple de altă 
natură. Marciu Florea, Piru Ște
fan, Vieru Ștefan, Kostici Ion și 
alții au astăzi sculele, piesele a- 
ranjate în ordine, mențin curățe
nia în jurul locului de muncă 
dar nu pentru că i-ar fi îndem
nat cineva (biroul organizației 
U.T.C. să zicem) ci pentru simp
lul fapt că sînt tineri gospodari, 
care au deprins aceste obiceiuri 
cu mult timp în urmă și nu pen
tru că ieri într-o adunare spe
cial organizată s-a discutat des
pre aceasta. Nici pentru că azi, 
fiind a doua zi după adunare, 
comitetul U.T.C. pe fabrică sau 
uzină le-ar fi atras atentia.

Nu, azi membrii celor două co
mitete s-au gîndit cum să facă 
un panou, ce modalități trebuie

întrebuințate pentru a efectBa 
un control sau de die
„la nivelul secției, lecteruhc «u 
atelierului" va fi nevoie 
acest control. Spunind că r.ecar? 
din aceste „comisii- ar unsa » 
cuprindă 5 oameni căpătăm ima
ginea unei caricaturi a ceea ce 
ar trebui să însemne interrent&a 
operativă, eficace a unei orzaac- 
zații U.T.C. pentru a sprijin; pe 
tineri să-și facă dt mai bine le
tona pe locul de producție.

Locțiitorul secretarului coel te
lului U.T.C. pe uzină te-« invi
tat la plecare să mă urc tate-o 
locomotivă Diesel electrici. «sa 
din acele bijuterii ale industr.*: 
noastre lucrați in mare năsu-a 
la ,.Electroputere“. Există sob 
pupitrul ce strunește bergheea

ofer !W ă

I m icmc.ii. « 
cri eu 

li V.njrgu' «m
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CE ȚINEȚI
ANONIMAT

FANTEZIA ?

± Q

* rmr * pq

x «âu sperie

apariție 
talentatei inter* 
rnczică ușoară 
iu — (de altfel 

prezență masculină 
pe btoral cn destul de 
■■■aerosol pluton al inter- 
pretdor de calitate pe care 
- asc’itâm adeseori la 
radx* sac televiziune). Cu- 
Bescctelcr sale calități de 
aterpret. Cioiu a adăugat 
de data aceasta o fasci
nantă mobilitate în dialo-

lorii. Aplau
zele publicului român și 
străin răsplătesc în fiecare 
seară cu dărnicie două 
din melodiile sale însoțite 
de grația dansului Măriei 
Mitrache, adevărate sone
te muzicale. învăluite în 
tandrețe și lirism. In con
cluzie, un spectacol exce
lent. in care fantezia, bu
nul gust, dovedesc că se 
pot găsi »i pentru litoral 
fermele moderne și decen
te de distracție.

FARA SI CU
DIURNĂ

tat «4 al

poc crtLi zxua in 
a mir* pe stradă, 

tn scoli 
in parcuri p ta 

— oriunde.
■tern deci, și 
i care se agi

ți ta orele de repaus, cu 
ura p.eter.Iii h mici pro- 
Briszun: cit na ceasuri de 
trirdăvie, contra 
surprize și plăceri, 
care în mnd sigur le 
uita dinainte de-a le 
pînă la capăt. Cine 
minte, cine meditează sau 
se lasă urmărit și influen
țat de o noapte petrecută 
intr-un local, de un pro
gram cu o cîntăreață sen- 
timentalistă — sau cu fu
rie sau cu langoare, — de 
dansatori cu costume po
leite, cu pielea lăcuită, tre
cută de reflectoare prin 
toate zonele curcubeului ? 
cui îi repugnă — sincer

cîteva
pe 
vei 
trăi 
tine

lea fumegă, mintea se în
tinde și-și mișcă degetele 
ca un braț ținut mult timp 
încordat și în poziții nu 
neapărat comode, — o 
cîntăreață sentimentală 
și dansatori poleiți! Să 
ne recunoașem micile pă
cate și să nu facem din 
drăcușorii leneși și super
ficiali — monștri cu șapte 
capete.

Nimic mai firesc deci 
ca locurile destinate to
talmente destinderii să ad
mită și să prevină dorin
țele firești. Nu e însă de
loc normal ca nevoia de 
repaus și de distracție a 
oaspeților să se întîlneas- 
că cu înclinații similare 
din partea gazdelor, 
e normal, dar nu-i 
imposibil: se întîmplă, și 
chiar adesea.

„Melody-Bar“ din Ma
maia este unul din locurile 
în care se concentrează 
„marile pretenții'*. Localul 
într-adevâr obligă : ele
ganța arhitecturală, bunul 
gust al decorației te re
fuză dacă cumva încerci 
să-U introduci papucii, sa
coșa de plajă și cornetul 
pu semințe. „Melody" e 
elegant : intri numai coa
fat. ras. cu haină și cra
vată. Taxa te face „so
bru-. lista de prețuri — 
ponderat uneori chiar ab
stinent E explicabil. „Me
lody” e BAR. deci — ți
nuți. atmosferă, muzică, 
dans, program artistic — 
totul cu promisiuni de 
maxima civilizație și bun 
zust. -\felodv-ul* se tine 
de crr- ’nt — cu o lingura 
_ pauză-: programul ar
tiști c.

Prozraniul de la ..Melo
dy- durează în jur de o 
oră :
Deci 
greu de realizat o ca
litate . " 
ca deosebită. Doar nu e un 
spectacol, e un simplu 
program.’ de dimensiuni 
destul de modeste.

însă corpul de balet al 
Teatrului din Constanța 
s-a plasat într-o zonă de 
banalitate și mai mult — 
de aproximație a execu
ției cu totul inadecvată 
cadrului elegant de evo
luție. O fi dominată

DE LA NEPTUN Șl APOLLO ADUNA TE

FLUX Șl REFLUX 
PE MAREA NEAGRĂ

dusă prin maree. Și totuși, în 
fiecare duminică, începînd din 
iunie, pînă în septembrie țăr
mul Mării Negre, cuprins între 
Mangalia și Năvodari, este a- 
coperit de valurile celor peste 
10 000 trupuri omenești care 
reprezintă numărul excursio* 
niștilor din toate regiunile ță
rii, veniți aici pentru o zi de 
relaxare.

BACHUS INVITĂ, 
BACHUSDĂDE BĂUT

Printre atracțiile litoralului 
se numără și serbările bahi
ce. Un interesai^; program fol
cloric tomitan este urmat de 
un prînz la iarbă verde «u

preparate culinare, după care 
invitații se pot adăpa la iz
voarele lui Bachus, după do
rința băutorilor cu vin rece, 
stîndu-le la dispoziție pentru 
autoservire. Francezii obiș- 
nuiți cu celebrul local din 
Cannes „wiski â goga" (wiski 
pentru toți) au numit pădurea 
Fîntînița, unul din locurile 
unde se petrec ritualurile ba
hice — „vin ă goga".

toată lumea de dulcea 
nonșalanță a vacanței, 
dar nu credem că moli
ciunea va fi cuprins și e- 
lementarul simț critic. Cu 
toată larghețea la care te 
aduce o zi toridă, nu poți 
să nu remarci lipsa de in
spirație a coregrafiei (Ti- 
beriu Iacob), lipsa de si
guranță,' de x precizie a 
dansatoarelor, nu poți să 
„închizi ochii" și să ierți 
lipsa de resurse specta
culare a costumelor, ae
rul lor sărăcăcios de „to
tuși cuviință" — confu
zie de îndrăzneală și ti- 
morație.

Apelul la artiști străini e 
de o oportunitate discu
tabilă: Werner Wellach 
și Duo Degas (din R. D. 
Germană) au oferit niște 
numere acrobatice de un 
interes mediocru. Nu dis
cutăm îndemînarea — ne
îndoielnică — a acestora : 
credem însă că gradul de 
dificultate, chiar dacă e 
important, nu e suficient 
pentru un număr de bar. 
Sînt necesare niște cali
tăți spectaculare pe care 
evoluția pe diferite bici
clete a lui Wemer Wel
lach sau numărul cu să
bii al duo-ului Degas 
le-au posedat în 
destul de modestă. Ceva 
similar se poate 
și grupului

măsură

imputa 
T. _r__ acrâbatic
„Bronz“, deși sugestiile 
statuare pe care le-a ur
mărit acesta constituie o 
„idee". Dar. extinderea 
evoluției și dificultatea ei 
au istovit în asemenea mă
sură pe acrobati, au fă
cut atît de vizibile efor
turile, chinul chiar, atît 
de posibil — riscul, îneît 
omenia nu te lăsa să guști 
ceea ce pe semeni de ai 
tăi îi costă atît de teri
bil. (Convenția primă a 
spectacolului pretinde ea 
strădania actorului să ră- 
mînă secretă).

Corectă, bine stăpîni- 
tă, lipsită de „ieșiri" sau 
de bîjbîieli, contribuția 
orchestrei „Continental", 
(condusă de Miki Popes
cu) nu a evitat însă mo
notonia eternelor reve
niri la piese ale muzicii 
comerciale, arhiconsumate, 
reluate pînă la exaspe
rare de toți emițătorii de 
sunete — organizați sau 
nu, profesioniști sau di
letant!, de toate structuri
le instrumentale, de toate 
vocile — reale sau presu
puse. Și de ce sînt 
preferate șlagărele aceJea 
pasionale — care scot din 
ochii cîntărețelor suluri 
de foc și din gîtle-j — ra
fale ? (Nu -efuzăm tem
peramentul Rozei Petro- 
vici, dar nu credem bine
venită fixarea sa în zona 
violenței).

Dacă înțelegem ce în
seamnă vacanță și des
tindere și distracție, nu în
țelegem deloc destinde
rea celor desemnați să a- 
sigure un repaus agrea
bil, în limitele civilizației 
și bunului gust, să scu
tească de dezamăgiri și 
iritări. Demonii mari — 
iresponsabilitatea, indo
lența, neseriozitatea să nu 
mizeze pe insolații: sim
țul critic funcționează.

Eforie-Nord. Instructorii s-au 
instalat într-o barcă și-au 
fixat cronometrate și au dat 
comanda. Salvamarul, un bă
iat tînăr, a executat bine pri
mul exercițiu. I s-a comandat 
al doilea. Băiatul s-a aruncat 
din nou în valurile mării, cro
nometrate au început să în
registreze fiecare secundă, dar 
salvatorul nu mai ieșea de 
sub apă. Exigenta comisie 
pînă s-a dezmeticit, salvama
rul se înecase. Salvați salva
marii de la înec! Iată afișul de 
conștiință pe care ar trebui 
să-l aibă întipărit în minte 
conducerea salvamarilor din 
Constanța. Misiunea de salva- 
mar trebuie încredințată unor 
oameni de meserie și nu unor 
aventurieri sau pensionari fără 
ocupație.

T. ATANASIE 
P, CONSTANTIN

ras

Aspect din stația de contabilizare 
mecanizată a Întreprinderii textile 

„Dacia“ din Capitală.
Foto: AGERPRES

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

COMX5AKVL X
rulează la Bepubbea arela 1.15; 
ÎL» ; 14 ; H ; IX15 ; 21.»»
E^acureșri lorele 9; 1LJS ; IX»; 
M.45 ; 19 ; 2L15l
PESC.ABUL DIN LOETSIANA 
rulează la Luceafărul (orele
19.15 ; 1X59 ; IX» ; H.45 ; 21).
Festival (orele 9 ; 1L15 ; 13» ; 
16.» ; 18,45 ; 21). Feroviar (orele
8.45 ; 11; 13.15 ; 15» ; 18 ; 20.30) 
Excelsior (orele 18: 1X15; 14»;
16.45 ; 19,15 ; 21») Modern (ore
le 9»; 11,45; 14; 16»; 19;
21,15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 16,15 ; 18» ; 21) Gri- 
vița (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) Melodia
(orele 9 ; 11,15 ; 13» ; 16,15 ;
18.45 ; 21).
CRĂCIUN INSINGERAT 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 
GARIȚĂ
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45) 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15.0 ; Arta ireie •; 1L« ;

DrNT^rrĂTOBVN
loreSe

STRĂINA 
rla Doina (orele 1LM ; 
1X45 ; 14 ; 1X30 ; M45».
ALO. JAPONIA — BASPÎN- 
DIREA FRUCTELOR $1 SE
MINȚELOR — GUSTAV 
FACE CURA DE SL ĂBIRE 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Giulești (orele 15,30 ;

ÎS» ;

G R A

:? : 20.30) Floreasca (orele 9 î 
1L15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Dacia (orele 9,15—21 
in continuare) Tomis (orele 9 ; 
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30).
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18) Lira (orele 15 ; 17,30 ; 20). 
LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Crîngași (orele 15 ;
18 ; 20,30)

DINI
— ■ ■■■—li

COMISARUL X rulează la Stadionul Dinamo (orele 20,15) Re
publicii (orele 20,15).

ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20,30) Festival 
(orele 20.30).

COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Capitol (orele
20.30) . Bucegi (orele 20.15).

WARLOCK rulează la Unirea (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPPE rulează la Expoziție (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Tomis

20.30) .
DENUNȚĂTORUL, A FOST ClNDVA HOȚ rulează la 

(orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE rulează la Buzești (orele 20,30) 
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Arta

20.30) Aurora (orele 20,30).
FOTO HABER rulează la Colentina (orele 20,30).
JUANA GALLO rulează la Moșilor (orele 20,15). 
TUDOR rulează la Progresul (orele 20,15).
DILIGENȚA rulează la Lira (orele 20,30).
FRENCH—CANCAN rulează la Rahova (orele 20.30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Arenele Libertății 

(orele 20.30).

(orele

Vitan

(orele

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN
rulează la Bucegi (orele ăl 
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).
TIMIDUL
rulează la Unirea (orele 
18).
LADY MACHBETH DIN 
RIA
rulează la Flacăra (orele 
18 ; 20,30).
FERNAND COW-BOY 
rulează la 
18).
PRINTRE
T'tllfsa'TO 1
18 ; 20,30) Volga (orele 8,30 ; ,
13.30 ; 16 ; 18,30).
RIO CONCHOS
rulează la Popular (orele 15,30;
18 ; 20,30).
BANDA DE LAȘI
rulează la Munca (orele 15 ; 17 ;
19 ; 21).
JUANA GALLO 
rulează la Moșilor (orele 
18).
JOE LIMONADA 
rulează la Cosmos (orele 
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19 
rulează la Viitorul (orele 
18 ; 20,30). Cotroceni orele 15,30 
18 ; 20,30).
SPIONUL
rulează la Colentina (orele 15,30;
17,45).
IERBURI AMARE
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15).
DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

15,30 1

MIERCURI 19 IULIE
SIBE-

15,30 ; PROGRAMUL I

Vitan (orele

VULTURI
Miorița (orele

15,30 |

15,30 î 
• ; Uf

15,30;

15,30 ;

12.15 Coordonate culturale î 
Găsiți interesantă 
cultural-artistică din __ _____
unde vă petreceți concediul de 
odihnă ? (Radioreportaj) ; 14.15
De ce ? De unde? De cînd? 
(emisiune pentru școlarii din 
clasele I—IV). în cuprins : • De 
ce se scaldă păsările în praf ? 
• Ce știm despre plantele medi
cinale ? De ce aburește cîmpia ?; 
17.10 Călătorie în istoria civili
zației (reluarea emisiunii pen
tru tineret din 15 iulie); 18.40
Antena Tineretului : „Activitate 
la... modul optativ". Radio-an- 
chetă realizată de Liana Anghel 
și Natalia Stancu ; 21.05 Aten
țiune, părinți ! „Părinți vitregi". 
Emisiune realizată de Mihai 
Stoian ; 22.45 Moment poetic. 
„Freamăt de codru".

activitatea 
stațiunea

PROGRAMUL TI
12.30 Odă limbii române (re

luarea emisiunii din 18 iulie); 
15.30 Teatru serial : „Douăspre
zece scaune" de Uf și Petrov ; 
17.40 Memoria pămîntului ro
mânesc (reluarea emisiunii din 
15 iulie) ; 18.25 Actualitatea ci-

nematografică. Ediție pentru 
cinecluburi. Emisiune realizată 
de Silvia Cinca ; 21.30 Teatru 
radiofonic. Șeful sectorului su
flete de Alexandru Mirodan. 
Interpretează un colectiv artis
tic al Teatrului de Comedie 
din București. Regia artistică : 
Moni Ghelerter. 'Distribuția: 
Magdalena (Marcela Rusu) ; Șe
ful sectorului suflete (Radu Be- 
ligan) ; Ofelia (Sanda Toma); 
Costică (Dem. Savu) ; Horațiu 
(Amza Pellea) ; Crainicul (Cos- 
tel Constantinescu). Regia de 
studio : Artemiza Zdrali ; regia 
muzicală : Romeo Chelaru ; re
gia tehnică ; ing. Flavia Cosma.

EZM
MIERCURI 19 IULIE

18.00 : Telecronica economică, 
industrializarea construcțiilor. 
18.30 : Ala-Bala ț „Dintr-o foa
ie de hîrtie să facem o jucărie". 
18.50 : Itinerarii estivale. 19.30 : 
Telejurnal. 19.50 : Buletinul me
teorologic. 20.00 : „Muzică ușoa
ră... și nu prea 1“ 20.30 : Film 
T.V. i Mînăstirea Neamțului 
21.00 î Avanpremieră ; 21.15 ;
Film artistic „Casa noastră" • 
22,45 : Telejurnalul de noapte.
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ION GHEORGHE MAURER

Seara, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Olandei. Piet 
de Jong, a oferit, un dineu cu 
prilejul vizitei oficiale a pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheor- 
ghe Maurer.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, primul ministru al 
Olandei, Piet de Jong și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheor- 
ghe Maurer, au rostit toasturi.

★

Adresîndu-se oaspeților, pre
mierul Olandei a spus: Plă
cuta ocazie de a vă primi as
tăzi și de a vă ura bun venit 
în numele tuturor membrilor 
guvernului olandez, îmi produ
ce o mare satisfacție, deoare
ce vizita dv. dă un relief cu 
totul deosebit dezvoltării rela
țiilor armonioase dintre cele 
două țări ale noastre. Reluarea 
contactelor personale între oa
menii de stat, schimbul reci
proc de vizite, înțelegerea care 
rezultă de aici pe plan oficial 
sînt condițiile necesare ca 
prietenia dintre popoare să se 
poată adinei și eu nu pot să 
nu-mi exprim bucuria față de 
aceste semne evidente de apro
piere.

Țara dv., se găsește ca și 
tara noastră la vărsarea unuia 
din acele mari fluvii care tra
versează Europa. Dacă situa
ția geografică influențează des
tinul, nu este prea mult a spu
ne că aceste țări au o misiune 
europeană. Premierul a rele
vat că acțiunile întreprinse a- 
jută cele două țări să se apro
pie. susținînd și stimulînd do
rința profundă și sinceră de 
destindere ce se constată în 
prezent în Europa. Să ne stră
duim să cultivăm cu grijă fie
care posibilitate de cooperare 
care ni se prezintă.

Deschizînd porțile, înmul
țind luările de contact fie pe 
plan politic, cultural sau eco
nomic. noi accelerăm această 
mișcare sare, sînt sigur, vă 
bucură în aceeași măsură ca 
și pe noi. în acest mod noi 
putem contribui la crearea 
unui climat politic în care 
dialogul va continua din ce în 
ce mai susținut

Exprimînd urări pentru 
prietenia dintre cele două po
poare ale noastre și pentru 
renașterea Europei, ridic pa
harul în sănătatea conducăto
rilor români, exprimîndu-vă 
d-le președinte, d-le ministru, 
în numele tuturor compatrio- 
ților mei aici prezenți, via 
noastră satisfacție de a vă 
avea printre noi.

*
Președintele Consiliului de 

Miniștri al României a trans
mis premierului și miniștrilor 
olandezi calde mulțumiri pen
tru cuvintele prietenești ros
tite la adresa poporului ro
mân, precum și pentru primi
rea cordială făcută din primul 
moment al sosirii în ospitali
era Olandă.

Guvernul român apreciază 
că dezvoltarea relațiilor din
tre România și Olanda are o 
importanță nu numai pentru 
țările noastre; ea reprezintă 
în același timp o contribuție 
la însănătoșirea climatului eu
ropean. la asigurarea secu
rității continentului și a păcii 
în lume.

în realizarea aspirațiilor le
gitime de pace și securitate a 
popoarelor, tuturor statelor, 
tuturor guvernelor le revin 
sarcini de mare răspundere. 
După părerea noastră, toate 
țările, mari sau mici, pot și 
trebuie să contribuie Ia dez- 

R. F. G.: Pe șantierul naval din Kiel — montarea provei de 200 tone la un petrolier 
de 190 000 tone, cel mai mare petrolier construit pe acest șantier.

voltarea colaborării interna
ționale, la întărirea păcii.

Știm cu toții prea bine că 
în ultima perioadă au apărut 
serioase elemente de încor
dare în atmosfera internațio
nală. Războiul din Vietnam, 
primejdia pentru pacea lunm 
pe care acesta o prezintă ne 
provoacă o adiacă îngrijora
re. în această regiune, conti
nuarea războiului ți intensi
ficarea sa dureroasă, ceea ce 
comportă, din nefericire, con
secințe grave, cu perspective 
greu de prevăzut, creează un 
intens sentiment de neliniște.

Noi am subliniat în repe
tate rinduri, seriozitatea si
tuației și am declarat că neu
tru restabilirea păcii în Viet
nam trebuie să înceteze ime
diat și necondiționat bombar
damentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam, să se 
pună capăt războiului împotri
va poporului vietnamez. El tre
buie să fie lăsat să-și rezolve 
singur fără amestec din afară, 
problemele sale interne, în 
conformitate cu acordurile de 
la Geneva din 1954.

O gravă amenințare pentru 
pace o prezintă, de asemenea, 
conflictul din Orientul Mijlo
ciu încordarea și ostilitățile 
din această regiune au apărut 
ca o consecință a nerezolvării 
unui întreg complex de pro
bleme, care preocupă de mult 
timp statele respective.

Guvernul român a afirmat 
în repetate rinduri că aceste 
probleme nu pot fi rezolvate 
pe calea armelor și că încer
carea de a le soluționa prin 
forță nu poate servi interese
lor popoarelor din această 
parte a lumii. Soluții raționale 
și durabile pentru problemele 
litigioase din această regiuni 
pot fi obținute numai prin fo
losirea mijloacelor pas-..re. a 
tratativelor și înțelegerii, prin 
eliminarea imixtiunii atrâine, 
respectarea intereselor funda
mentale ale fiecărui stat, pe 
baza existenței sale indepen
dente și suverane.

Norii negri care se acumu
lează în diferite părți ale lu
mii demonstrează, după că
rarea noastră, necesitatea im
perioasă de a se întreprinde 
eforturi sporite pentru instau
rarea rațiunii și legalității in 
relațiile dintre state. Mai mult 
ca oricând este necesar să fie 
respectat dreptul ’naiienaba 
al popoarelor de »-ți ho
tărî singure soarta. Mat 
mult ca oriand trebte 
respectate principiile s-ceta- 
nității și independentei natro
nale, neamestec ci ui ia trebu
rile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Considerăm că la aaeastl 
operă de însănătoșire a vieri: 
internaționale țările rutei ri 
mijlocii au de adus o impor
tantă contribuție. România, ca 
stat european, este interesată 
în restabilirea unui climat de 
destindere, înțelegere și cola
borare intre țările de pe cen- 
tinent. Guvernul român des
fășoară cu răbdare ți perseve
rență eforturi constructive 
pentru realizarea ace 
El are convingerea că

Vizita tovarășului
M. Berghianu în Polonia

Sesiunea extraordinară
a Adunării Generale

a 0. N. U.

Dilemele
escaladării

one Mike 
•e regie-

‘ de
la • astfel de

nerale, 
vorbit

Citeva sute de militari a- 
mericani caută de luni dimi
neața aproximativ 6000 de 
„minimine” (mine miniatu
rale), care au căzut accidental 
dintr-un avion militar ce zbu
ra deasupra Floridei de nord. 
Micile explozive au forma u- 
nei monede și au fost puse 
la punct de aviația ameri
cană ca o armă de luptă îm
potriva partizanilor ascunși 
în jungle.
Vilegiaturiștii și turiștii care 
ocupă de obicei 19 kilometri 
de plajă în această regiune au 
fost invitați de autorități să 
nu se apropie de litoral.

gativ și 
țiumlor 
al vid 
poată fi 
citatea. __

Unul din factor: rezida,
fără îndoiala, in faptul că orga
nizația noastră este încă departe 
de a satisface principiul univer
salității, că ea este încă departe 
de a reflecta realitățile foarte 
complexe ale vieții internaționale. 
Aceasta constituie una din sur
sele ezitărilor și insucceselor sale 
de ani de zile, a subliniat el. 
Țara mea a demonstrat în perma
nență necesitatea unei prezențe 
efective a Chinei Ia O.N.U., fap
tul că singurul 2?ivem care are 
capacitatea juridică de a o repre
zenta aici, ca și în toate celelalte 
organisme internaționale, este 
cel al Republicii Populare Chi- 
neze“.

In încheiere, reprezentantul 
român a scos în evidența că, pe 
temeiurile arătate și ținînd sea
ma că scrisorile de acreditare ale 
reprezentanților lui Cian Kai Și 
nu emană de la guvernul legi
tim al poporului chinez, delega

• DELEGAȚIA de partid și 
de wi bulgara, condusă de 
Todor Jivkev, prim-secretar al 
C-C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
B- P. Bulgaria, și Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, a sosit marți la Ulan 
Bator, intr-o virila oficială, de 
prietenie, la invitația C.C. al 
P.PXM , a Prezidiului Marelui 
Hural Popular și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

• MUNICIPIALITATEA ora
șului New York și-a exprimat 
dorința de a cumpăra pentru 
suma de aproximativ 2 milioa
ne dolari vasul de linie „Queen 
Mary“, care ar urma să fie 
transformat în școală. După 
calcule estimative, transforma
rea vasului în școală va costa 
4 milioane de dolari, sumă ce 
este mult mai mică decît suma 
necesară construirii unei școli 
cu o capacitate de 2 000 de elevi. 
Transformările vor dura șase 
luni, vasul școală urmînd să fie 
dat în folosință în toamna anu
lui 1968.

• REPREZENTANȚII 
nouă țări africane situate 
regiunile de est și de centru ale 
continentului participă, în ca
pitala Zambiei, la o conferință 
ale cărei lucrări sînt consacra
te problemelor cooperării în 
domeniul comerțului și al co
municațiilor. Președintele țării 
gazde, Kenneth Kaunda, a ros
tit luni cuvîntul inaugural. Lu
crările acestei reuniuni vor 
continua încă trei zile.

Cracovia, orașul muzeu al 
Universității Jagellone, impu
ne prin sobrietatea străzilor 
și a clădirilor, o sobrietate go
tică, înduleită de adevărate 
„grădini suspendate" — ghi
vece cu flori la ferestrele ca
selor cenușii, la ferestrele tu
turor hotelelor și ale institu
țiilor publice.

Muzeele, monumentele is
torice și de artă cunosc o ne
întreruptă afluență de vizita
tori — localnici ‘și străini. 
Castelul Wawel în stilul Re
nașterii, cu catedrala sa go
tică unde odihnesc regii po
lonezi, biserica gotică Maria
nă cu altarul sculptat în lemn 
de Wît Stwosz, hala comer- 

medievalâ (Sukiennice), 
le fortificate și Barba- 
din sec XII, (în timpul 

JageUonilor Cracovia avea 3 
porți și 47 de turnuri) dar în 
primul rind edificiile Univer
sității — toate aceste locuri 

sinL în special vara, 
il vacanțelor, literal- 
mvadate de elevi și 

stodenți din întreaga Polonie. 
Am urcat treptele clopotniței 
de la catedrala Wawel-ului 
ea un grup de elevi din Poz-

frumoasă 
lecție de astronomie a anu
lai înlesnită de marele Plane
tarium. o fascinantă boltă 
cerească artificială. în ace
lași timp eu lecția elevii au 
prilejul să viziteze un impor
tant oraș muncitoresc.

In Cracovia, valorifica
rea timpului liber este 
o chestiune ce preocu

pi îndeaproape organizațiile 
de tineret Evident, vara este 
după un universal consens, 
anotimpul concediilor la 
munte sau la mare. Cine nu 
poate pleca. din diverse mo
th^. nici într-o parte nici în 
alta, merge în fiecare dumi
nici la Zarabie (35 km. de 
Cracovia), unde tineretului i 
s-a pus la dispoziție un sta
dion sportiv, estrade în aer 
liber și alte mijloace de dis
tracție. La Zarabie se mer
ge in fiecare an incepind cu 
ultima duminică a lunii iunie 
pînă pe la jumătatea lui sep
tembrie. în tot acest răstimp 
aici are loc un adevărat con-

• LA PRAGA a fost dat pu
blicității un comunicat referi
tor la vizita efectuată în R. S. 
Cehoslovacă de o delegație de 
oameni de afaceri din Colum
bia. In comunicat se subliniază 
năzuința celor două părți de a 
spori schimbul de mărfuri între 
Cehoslovacia și Columbia.

• DIRECȚIA căilor ferate 
engleze a aprobat construcția, 
cu titlul de probă, a primului 
tren cu reacție. Prevăzut cu un 
motor cu reacție de 1 500 c.p., 
instalat pe o locomotivă obiș
nuită, trenul ar urma să dez
volte o viteză superioară cu 50 
la sută vitezei normale a trenu
rilor ce funcționează în prezent 
în Anglia. Acest turbomotor va 
fi de tipul motoarelor „Rolls 
Royce" folosite la avioanele 
„Viscount". Intrarea in funcțiu
ne a trenului cu reacție este 
prevăzută pentru sfîrșitul anu
lui viitor. 

O adevărată „Escadrilă" de obiecte luminoase, asemănătoare 
stelelor incandescente, a putut fi observată pe cer în noaptea de 
luni spre marți de locuitorii din Paris, Nantes, Strasbourg și din 
alte orașe ale Franței. Se presupune că aceste obiecte strălucitoa
re oare, potrivit relatărilor martorilor oculari, se deplasau cu o vi
teza considerabilă spre sud-estul Franței, dispărînd după un mi
nut, ar fi fost misterioasele „farfurii zburătoare", despre care nu 
se știe încă dacă sînt fenomene cu caracter cosmic sau pur și sim
plu un anume tip de sateliți artificiali.

cy's al formațiilor artistice 
ale tineretului cracovian. Care 
dintre acestea asigură cea 
mai frumoasă duminica obți
ne un premiu în bani. Aceas
tă formă de stimulare a am
biției de buni organizatori și 
artiști amatori a dat pînă a- 
cum, din cîte mi s-a relatat, 
rezultate mulțumitoare.

Din același oraș Cracovia 
a pornit o inițiativă ca 
„Ziua tînărului acti

vist al culturii", extinsă în 
toată țara. Cei mai buni ti
neri activiști culturali primesc 
în fiecare an la 15 mai o in
signă . cu portretul lui Jan 
Krasicki.

O participare entuziastă 
din partea tineretului polo
nez cunoaște Turneul cărții, 
manifestare contribuind la 
răspîndirea și popularizarea 
cărților scriitorilor polonezi 
contemporani și, evident, a- 
vînd ca efect intensificarea 
lecturii. în întreaga Polonie 
anual se tipăresc 800 de ti
tluri, din care aproape jumă
tate aparțin autorilor contem
porani. Producția anuală a în
treprinderilor poligrafice este 
de cîteva zeci de milioane de 

exemplare. Este o avuție la a 
cărei valorificare cît mai bună 
se străduiește să ia parte ti
neretul. La Cracovia, tradiția 
invățămintului universitar 
contribuie și ea la obținerea 
unor frumoase rezultate.

Am vizitat Universitatea 
Jagellonă în perioada 
înscrierilor de toamnă, 

tind studenții se întorc din 
vacanță— înainte de începe
rea cursurilor — cu aerul ve
teranilor care-și iau în pri
mire dreptul ce li se cuvine, 
in raport cu novicii, acei care 
abia pășesc cu sfială poarta 
acestui înalt lăcaș de cultură 
& știință. în clădirea Colegiu- 

nou (1883—87) se află se
diul organelor centrale uni
versitare. La etaj, am intrat 
în Aula de onoare, loc sacru 
pentru fiecare student craco
vian : aici, în fața înalților 
magistrați ai învățăturii stu
denții anului I depun jură- 
mîntul. Angajamentul lor e 
ascultat cu gravitate impună
toare de rector și prorectori 
îmbrăcați în solemnele robe 
negre. De jur împrejurul im
portantei aule străjuiesc ta
blourile rectorilor Universi
tății jagellone, între care une
le pictate de Matejco. N-am 
asistat la ceremonia depunerii 
jurămîntului în Aula de onoa
re a Universității cracoviene 
dar atmosfera de mare solem
nitate a încăperii m-a înfio
rat cum trebuie că îi înfioară 
la începutul fiecărui an pe 
cei mai tineri ucenici ai ști
inței și culturii poloneze.

C. STĂNESCU

• Din Kinshasa, se anunțaă că 
autoritățile congoleze se află 
acum în posesia unor documen
te descoperite la Kindu, oraș 
din estul statului, care atestă că 
mercenarii străini intenționau 
să-1 readucă la putere pe Moise 
Chombe. Documentele aparți
neau locotenentului Michel 
Heinrich, șeful mercenarilor din 
Kindu.

• CONGRESUL S.U.A. a a- 
probat luni o lege prin care se 
ordonă încetarea imediată a 
grevei celor 137 000 de feroviari 
americani care și-au încetat du
minică lucrul. Ea prevede un 
termen de 90 de zile pentru a 
se ajunge la un acord între 
sindicatele lucrătorilor feroviari 
și patronat.

Președintele Johnson ceruse 
Congresului să acționeze rapid, 
declarînd că „fiecare minut 
pierdut provoacă noi pagube 
economiei și eforturilor de răz
boi ale S.U.A. in Vietnam". Le
gea a fost semnată în aceiași zi 
de către președinte.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteli-. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali st dlfu zorii voluntari din întreprinderi si instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".


