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/n dezbaterea cadrelor 
de conducere

I din întreprinderi

In pius: 1000 tone de țevi
BACAU (coresp. „Scîn- 

feii”). — In primele opt 
luni ale anului, colectivul 
Uzinei de țevi din Roman 
a depășit sarcinile de 
plan la producția marfă 
cu 17 milioane de lei, li- 
vrind în plus aproape 
4 500 tone de țevi de 
bună calitate. Pentru 
1966, planul cuprinde pre
vederi mobilizatoare : față 
de anul în curs, valoarea 
producției urmează să 
crească cu 3 la sută, iar 
productivitatea muncii —■ 
cu 2,2 la sută.

In cadrul dezbaterii ci
frelor de plan de către ca
drele de conducere ale 
uzinei a reieșit că sarci
nile stabilite sînt pe de
plin realizabile. „Stă in 
puterea noastră să rea
lizăm în anul viitor, așa 
cum prevede planul, 1 000

toné de țevi mai mult de- 
cît în 1965" — a spus în

■ cuvîntul său ing. Mircea 
Jehac de la secția lami
nor. Referindu-se la sar
cinile privitoare la îmbu
nătățirea 
Constantin 
ful secției 
propus 
tor să 
cuptor 
formelor 
se instaleze o mașină de 
sablat piesele turnate. In 
vederea ridicării calității 
prăjinilor de foraj, ing. 
Gheorghe Sminticiuc, șe
ful secției care le produ
ce, a propus perfecționa
rea procesului tehnologic 
existent. Pe baza propu
nerilor s-a întocmit un 
plan de măsuri tehnico- 
organizatorice care va fi 
completat și îmbogățit.

calității, ing. 
Coteanu, șe- 
turnătojie, a 
în anul vii- 
construit un 

uscarea

ca 
fie 
pentru 
de turnare și să

încălțăminte pe 
gustul cumpărătorilor

ORADEA (red. ziarului 
„Crișana“). — Colectivul 
fabricii de 'încălțăminte 
„Solidaritatea“ din Ora
dea a depășit sarcinile de 
plan, în primele opt luni 
ale anului, cu 2 350 000 lei 
la producția globală și cu 
2 470 000 ‘ ‘
marfă ; 
muncii a 
sută.

Pentru 
prevede o creștere a pro
ducției globale a fabricii 
de 7,2 la sută, iar a pro
ducției marfă de 7,1 la 
sută. Evidențierea măsu
rilor pentru îndeplinirea 
acestor sarcini a constituit 
obiectul unei recente șe-

lei la producția 
productivitatea 

crescut cu 1,3 la

anul 1966 se

dințe a cadrelor de con
ducere din întreprindere, 
în vederea sporirii capa
cității de producție se va 
construi încă un corp de 
clădire; vor fi create noi 
modele de calapoade care 
să permită utilizarea ra
țională a materiei prime; 
o mai mare atenție se va 
acorda cursurilor de ridi
care a calificării.

Experiența colectivului 
fabricii, rezultatele obți
nute pînă acum în pro
ducție, precum și posibili
tățile de care dispune fa
brica sînt o garanție că 
sarcinile pe 1966 vor îi în
deplinite cu succes.

Fiecare investiție
realizată la termen

MOSCOVA — (Agerpres)
La 4 septembrie au avut loc la Kremlin convorbiri 

între delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și conducători de partid și de stat 
sovietici.

Din partea română la convorbiri au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu. secretar general al C.C. al 
P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România,, Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, secretai’ al C.C. al P.C.R.. Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R.. ambasadorul 
Republicii Socialiste România în U.R.S.S., precum și 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Din partea sovietică .au participat tovarășii L. I. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosî- 
ghin, membru al Prezidiului C.C. al P.Ç.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri alU.R.S.S., N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Șelepin, membru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, membru al C.C. al P.C.U.S. 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. F. Lomako, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru al C.C. 
al P.C.U.S.. ambasadorul U.R.S.S. în Republica Socia
listă România.

în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de prietenie frățească și înțelegere 
reciprocă, a avut loc un schimb de păreri cu. privire 1? 
problemele dezvoltării pe mai departe a relațiilor 
româno-sovietice, cu privire la problemele actuale ale 
situației internaționale contemporane și ale mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

Constructorii și montorii 
de pe șantierul marelui 
Combinat chimic Tr. Mă
gurele, însuflețiți de hotă- 
rîrile Congresului al IX-lea 
ai partidului, desfășoară o 
vie întrecere pentru darea 
în funcțiune la termen și 
chiar mai devreme a obiec
tivelor prevăzute pe acest 
an. Recent, a intrat în pro
be de presiune și rodaj 
mecanic secția de acid fos- 
foric, a început să producă 
secția de pregătire a ma
teriei prime de la fabrica 
de îngrășăminte complexe, 
se lucrează intens la mon
tajul utilajelor de la lini
ile întîi și a doua ale fa
bricilor de amoniac, acid a- 
zotic și azotat de amoniu, 
în stadiu avansat sînt și 
lucrările de construcții ale 
fabricii de uree, unde în 
prezent se fac pregătiri 
pentru începerea montaju
lui.

în viitorul cincinal, com
binatul de pe malul Du
nării va asigura o mare 
cantitate din producția to
tală de îngrășăminte chi
mice. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de pe șantie
rul nostru, angajați acum 
într-un susținut efort 
pentru punerea în funcțiu
ne la termen a acestui im
portant obiectiv industrial, 
sînt hotărîți să se achite 
cu cinste de sarcinile în
credințate. Discutarea ci
frelor de pian, pentru a- 
nul viitor — prima treap-* - 
tă a noului cincinal — a 
dat cadrelor de conducere 
ale întreprinderilor con
structoare posibilitatea de 
a face o temeinică anali
ză a stadiului actual al 
lucrărilor, de a stabili un 
șir de măsuri a căror a- 
plicare să asigure scurta
rea termenelor de execu
ție.

Sarcinile ce ne revin în 
următorul an marchează o 
etapă superioară celei din 
1965, îndeplinirea lor ce- 
rînd un efort convergent 
din partea tuturor factori
lor chemați să contribuie 
la pregătirea încă de a- 
cum și în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de in
vestiții. Atît din referatul 
prezentat la recenta șe
dință cît și din discuții a 
reieșit că pentru noi are o 
mare importanță asigura
rea pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie a. c. a cel puțin 
70 la sută din documenta
ția tehnică a lucrărilor 
prevăzute pentru 1966, iar 
restul — pînă la încheierea 
— cel mult ! — a primului 
trimestru al anului viitor. 
Așa cum au subliniat mai 
mulți participanți la ședin
ță, ne este de un real fo
los faptul că am cunoscut 
noile cifre de plan cu apro
ximativ șase luni îna
inte de începerea anului, 
răstimp în care avem po
sibilitatea cu toții — an
treprenor general, benefi
ciar, proiectant — să ana
lizăm aprofundat proble
mele de ansamblu și de 
detaliu care trebuie solu
ționate în comun sau se
parat.

Planul de măsuri tehni
ce și organizatorice pre
zentat de antreprenorul 
general este acum comple
tat cu noi propuneri. Bună
oară, trebuie puse în con
cordanță anumite, preve
deri ale'proiect'ului cu ce
rințele de executare prac
tică a liniilor de aprovi
zionare cu materie primă, 
în acest scop, s-a propus 
reexaminarea imediată 
proiectelor de către 
IPRAN. Constructo
rul general — între
prinderea de con- 
strucții-montaj Bucu
rești — lucrează in-

tens în aceste zile la ter
minarea instalațiilor sub
terane (alimentarea cu 
apă industrială și pota
bilă, canalizări, canale 
de cable) în vederea nive
lării platformei din zona 
grupului azot, spre a se 
crea posibilitatea montării 
ultimelor utilaje înaintea 
sosirii anotimpului ploios.

Referindu-se la necesita
tea intrării mai repede în 
funcțiune a fabricii de. în
grășăminte complexe, mai 
mulți participanți la ședin
ță au propus ca o serie de 
lucrări — rezervorul sfe
ric de amoniac, rețelele 
tehnologice de legătură 
etc. — să fie terminate 
in timpul cel mai scurt. In 
general, s-a pus accent pe 
încheierea unor 
care depinde în 
rîtor începerea 
Ia unitățile și 
respective. Discuțiile 
reliefat totodată necesita
tea urgentării lucrărilor de 
montaj pe care le execută 
uzina „Vulcan“ din Capi
tală ; în prezent, montarea 
unuia din cazanele centra
lei termice nu se desfă
șoară în ritmul dorit, ceea 
ce ne pune în situația de 
a recurge la soluții provi
zorii pentru asigurarea a- 
burului tehnologic necesar 
fabricii de îngrășăminte.

lucrări de 
mod hotă- 
producției 
instalațiile 

au

Ing. Dumitru BADULESCU 
șef adjunct
al grupei de coordonare
Ing. Dumitru NIÇO! ESCU 
șeful șantierului 
instalații montaj
Combinatul chimic
Turnu Măgurele

Anul școlar bate la ușă
’ INT 
TERMINATE
TOATE

• Clopoțelul poate să sune • Un examen ce se 
repetă în fiecare vacanță • „Optimiști“ care mai 
au... timp • Streașină buclucașă • Se difuzează 

„inventarul“manualele, nu

PREGĂTIRILE?
Pregătirea deschiderii anului de 

învățămînt e un examen ce se re
petă în fiecare vacanță de vară ; 
ufe fiecare dată, însă, cu noi cerin
țe, cu mai multă exigență.^ Tocmai 
de aceea în aceste zile, cînd anul 
școlar bate la ușă, am adresat mai 
multor tovarăși din regiunile Ar
geș, Oltenia, Maramureș și Bra
șov întrebarea : „Sînt terminate 
toate pregătirile?“

Răspunsul a fost deseori tele
grafic : „Sintern gata ; clopoțelul

In timpul convorbirilor Telefoto y TASS —AGERPRES

A SOSIT VREMEA
Depunerea 

unei coroane de flori 
la Mausoleul lui V.l. Lenin

MOSCOVA 4 (Agerpres).— în 
dimineața zilei de 4 septembrie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui V. I. Lenin.

Pe panglica tricoloră a coroanei 
era scris : „Din partea delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România“.

Delegația a fost însoțită de I. V. 
Andropov, secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

ÎNSÂMÎNȚÂRILOR

Negli- 
au dat

(Continuare în pag. a III-a)

»

ARGEȘ
mai mult!

Se poate face
tru însămînțări este departe de a 
fi corespunzător. în comune ca 
Stolnici, Fîlfani, Hîrsești, Dealurile 
a fost arată doar o mică supra
față, iar de pregătirea terenului 
nici nu se poate vorbi. în raioa
nele Costești și Găești multe trac
toare nu lucrează, fiind defecte.

— Nu avem cu ce ne lăuda — 
ne spune Marin Florea, președin
tele cooperativei din Fierbinți, 
raionul Găești. Din 14 tractoare lu
crează zilnic doar jumătate. Cele
lalte sînt defecte, le lipsesc dife
rite piese, cauciucurile, A trecut 
pe aici tovarășul inginer șef al 
S.M.T. Greci, Ion Ghinea, dar ne-a 
ajutat cu... un oftat.

Același lucru ne relatează și 
Ștefan Dință, președintele coopera
tivei Dumbrăveni.

— Am discutat cu conducerea 
S.M.T. Teiu. Dai’ ■ nimeni nu ne-a 
luat în seamă. Tovarășii din con
ducerea stațiunii nici nu au cata
dicsit să se deplaseze la fața lo
cului.

într-o altă cooperativă de pro
ducție, la Negrași, îl întîlnim pe 
directorul S.M.T. Teiu, ing. Ion 
Ungureanu. încearcă să ne con
vingă că sînt fruntași pe raion. 
Aducîndu-i la cunoștință situația 
de la Dumbrăveni, directorul ră- 
mîne o clipă mirat, apoi sare ca 
ars :

— Nu avem piese de schimb, ne 
lipsesc cauciucurile, asta-i situația.

Dar defecțiunile trebuie cunos
cute, analizate și soluționate. Sau 
poate tov. director așteaptă să-i 
rezolve altcineva problemele ?

Consiliile agricole regional și ra
ionale au datoria să ia de urgen
ță măsuri pentru înlăturarea lipsu
rilor semnalate.

Gh. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

— Cu arăturile stăm destul de 
bine — ne informează tov. ing. 
Gheorghe Vișoiu, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional Argeș. 
S-a realizat însă un decalaj mare 
între această lucrare și pregă
tirea terenurilor. Doar pe circa 
5 000 ha se poate trece la se
mănat. Și aceasta din cauză că în 
raioanele Drăgănești Olt, Drăgă- 
șani, Pitești și chiar Costești, Gă- 
ești și Slatina consiliile agricole, 
unii specialiști din unități nu au 
sesizat la timp momentul optim de 
lucru. Despre ce este vorba ? în 
ultimele zile au căzut ploi. Bine 
ar fi fost ca imediat să se fi tre
cut la pregătirea terenului cu 
discurile și tăvălugurile. Dar s-a 
procedat altfel. S-a așteptat să 
cadă alte ploi. Pentru îndreptarea 
lucrurilor, consiliile agricole au 
luat unele măsuri recente, meni
te să impulsioneze lucrările de pre
gătire a terenului. Tractoarele au 
fost deplasate spre zonele unde au 
căzut ploi, cît și în cele aluviona
re. De asemenea, s-a indicat ca pe 
terenurile eliberate de culturile 
tîrzii, unde nu se pot executa. ară
turi la adîncimi corespunzătoare, 
să se lucreze cu discul „în cruce".

Am întreprins un raid prin coo
perativele agricole de producție. în 
multe locuri munca este or
ganizată și s-au obținut rezultate 
bune. în raionul Găești, bunăoară, 
numeroase cooperative, ca cele din 
Vișina, Broșteni, Uliești se apropie 
de sfîrșit cu arăturile de vară. Po
posim în cooperativa agricolă de 
producție din Broșteni.

— Arăturile sînt pe terminate — 
ne arată președintele Nicolae Tu- 
dorache. S-a făcut și o amplasare 
judicioasă a culturilor, iar sămînța 
a fost condiționată în totalitate. 
Acum se lucrează intens la pregă
tirea patului germinativ. Terenul 
este arat, tăvălugit, discuit de mai 
multe ori și fertilizat. Astfel de lu
crări au fost efectuate pe circa 
300 ha.

Rezultate la fel de bune s-au 
obținut și în unele cooperative a- 
gricole din raionul Costești, cum 
sînt cele din Bîrlogu, Gîiganu, 
Teiu, Negrași. „Avem la pregăti
rea terenului 3 tăvăluguri și 6 
discuri — ne spune ing. Marcu 
Alexandru, de la cooperativa agri
colă Bîrlogu. Pe mai bine de ju
mătate din cele 870 ha destinate 
griului s-a realizat un pat ger
minativ bun. Am introdus în sol 
multe îngrășăminte“.

în unele unități însă, ritmul Ia 
arături și pregătirea terenului pen

In ziarul de azi
țări cu teracotă, tablă zincată, bi
tum și cherestea, ne încredințează 
interlocutoarea noastră.

Răspunsul ne pare cam temerar, 
deoarece o situație „la zi“ indică 
următoarele : din cele 310 săli de 
clasă aflate în construcție pentru 
acest an, doar 160 sînt gata ; 146
au intrat în finisaj și 4 s-au înăl
țat abia pînă la acoperiș.

Că amînarea, „i 
prezecelea“, poate fi 
multor necazuri ne-o dovedeș
te și situația din raionul Lă- 
puș, regiunea Maramureș. Din 19 
săli de clasă prevăzute să fie date 
în folosință la 15 septembrie, nu
mai 4 sînt gata, în comuna Ungu
reni. în satul Trestia, copiii ar fi 
trebuit să pășească anul acesta 
pragul unor săli noi de clasă și al 
unui laborator. Dar la 30 august 
priveau încă la constructorii care 
de abia turnaseră fundațiile.

— N-aveți materiale ? — i-am 
întrebat.

— Ba da, sînt în magazie. Dar 
mai avem timp...

Cum pot fi oare atît de „opti
miști" tovarășii de la sfatul popu
lar comunal ? Au uitat oare de cele 
întîmplate cu școala nouă de la 
Lăpușul Românesc ? înălțată în 
vara trecută, acum are nevoie de 
reparații capitale. Cauza ? 
jența constructorilor care 
„bătaie“ în ultima clipă.

Și în ceea ce privește 
țiile curente necesare 
de școală se ivesc o mie și una de 
probleme. Se întîmplă însă pe a- 
locuri ca rezolvarea lor să sufere 
întîrzieri. în asemenea cazuri se 
invocă, de regulă, graficul întoc
mit, contractul încheiat cu con
structorul. în realitate asemenea 
situații poartă amprenta nepăsării, 
a lipsei de simț gospodăresc. 
Școala din satul Șurdesti. raionul 
Lăpuș, e nou-nouță, dar n-are... 
geamuri. De ce ? De doi ani, 
de cînd a fost terminată, nu s-a 
găsit cine să monteze sticla. Ce 
are de gînd conducerea școlii ?

Aurelia GOLIANU 
Elena ROMOCEA

poate să sune“. Și într-adevăr, Cele 
mai multe școli strălucesc de cură
țenie, clasele luminoase, conforta
bile, laboratoarele și bibliotecile 
așteaptă elevii.

Dar în ajunul noului an de în
vățămînt am fost nevoiți să no
tăm și fapte mai puțin îmbucură
toare.

Referitor la pregătirile între
prinse, tov. Ioana Stancoveanu, 
vicepreședintă a Sfatului popular 
al regiunii Oltenia, n.e spune că în 
90 la sută din școli lecțiile ar pu
tea să înceapă chiar de mîine.

— Restul ?
— Pînă la 15 septembrie vor fi 

gata... depinde de unele suplimen-
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ACOLO ONDE PLUTEAU NEGURILE
Petre SÀLCUDEANU

Harfa rutieră a țării 
pare o alcătuire de linii 
care se întîlnesc 
despart, unele alergînd 
spre hotare, altele frîn- 
gîndu-se brusc, ca și 
cum dincolo de ele 
viața omenească n-a pă
truns încă. Pe aceste 
drumuri, sfîrșindu-se în 
cîte-o localitate lipsită 
de rezonanța marilor o- 
rașe, socotită altădată 
punct terminus pentru 
civilizație, călătorul de 
astăzi, care știe să des
copere frumusețile ca și 
pulsul vieții, umblă fot 
mai des, fără feamă în 
fața zăgazurilor pe care 
cartografii le consem
nează pe hîrfie prin spa
ții albe. Pentru că socia
lismul, în marea lui ope
ră de desăvîrșire, de ri
dicare a condițiilor de 
frai, a pătruns din-

ți se

colo de aceste ză
gazuri. Intîi cu armele 
abecedarului, apoi cu tot 
ceea ce grija și dra
gostea de om, legi con
stante ale politicii parti
dului nostru, necesită 
pentru ca omul să se 
simtă om, să se bucure 
de aceleași înlesniri ma
teriale și spirituale chiar 
și atunci cînd împreju
rările i-au hărăzit să vie
țuiască dincolo de aces
te borne și zone termi
nus, pitoresc și dureros 
catalogate cîndva „fund 
de jară”.

Ultima poartă deschi
să spre munjii Gurghiu- 
lui, după ce treci de co
muna Ibăneșfi din raio
nul Reghin, te întîmpină 
cu mirosul puternic de 
brad, singurul stăpîn 
milenar al acestor locuri, 
trufaș și mîndru chiar și

atunci cînd se prăbu
șește cu zgomot de uriaș 
înfrînt. De aici încolo, 
doar cele patru Gur- 
ghiuri, cu zeci de izvoa
re care le îngroașă de
bitul năvalnic, străbat 
izăile umbroase, neschim
bate de veacuri, urmîn- 
du-și destinul lor sălba
tic. Parcă totul a rămas 
așa în această cetate a 
cerbilor, nemișcat lăcaș 
de tăcere zămislit din 
minunile naturii, parcă 
nimic nu s-a schimbat în 
decursul erelor, parcă 
totul a fost făcut să ră- 
mînă așa : coame cu ce
tini semețe, coclauri în- 
lunecoși și, la poalele 
lor, oameni cu fruntea 
rourată de trudă.

(Continuare 
în pag. a III-a)

.ceasul al dois- 
izvorul

repara- 
localurilor

(Continuare in pag. a III-a) -vî'X

Turn argintiu la cetatea chi
miei de lingă Dunăre. Unul 
din silozurile de depozitare 
ale Combinatului de îngrășă
minte chimice din Turnu-Mă- 

gurele
Foto : Gh. Amuza

■ Muzica u soar à
(pag. a Il-a)

■ Radiografia arată:

Plâmînul in relief
(pag. a Il-a)

■ Vești
din R. P. Bulgaria

(pag. a III-a)

■ Corespondență 
din Atena
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TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului EDUARDO FREI MONT  ALVA
Președintele Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE
Aflînd cu profundă durere despre pierderile umane și materiale pro

vocate poporului chilian de uraganul care a bîntuit țara dv., în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, transmit Excelenței Voas- ' 
tre și poporului chilian expresia sentimentelor noastre de simpatie și 
sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

t i I
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Anchetă

de Mihài STOIANConcursul și festivalul de muzică ușoară de la Mamaia — ediția 1965 — ne-au prilejuit o discuție asupra unora dintre aspectele actuale ale creației și interpretării muzicii ușoare românești. Publicăm cîteva dintre părerile exprimate :
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Se reține greu o bucată vorba de transfigu-

PLĂMÎNUL
IN RELIEF
O invenție interesantă

Teatrul National „I. L. Car«- 
glale- (Teatrul de vară din parcul 
Heiăstrău) : Tntilnlre cu Îngerul 
— ora 20. (Teatrul de vară N. Băl- 
cescu) : O femete cu bani — ora 
20. Teatrul satirtc-muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema) : Car
naval la Tănase — ora 20. Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul 
Național ..I. L. Caragiale' — sala 
Studio) : Pălăria florentină — ora 
20. Teatru! Evreiesc (grădtr-’ 
str. Mircea Vodă t»r. 5) : Idei... 
pentru o revistă — ora 20. Circul 
de stat : Circus variété — ora 16 
și ora 20.

( f

TEL F V I 7I UNE

— în general — ne-a 
spus biologul Georgeta Ie- 
remie de la Institutul de 
anatomie patologică „Vic
tor Babeș“ — festivalul mi 
s-a părut slab. Mi-a fost 
greu să rețin vreo bucată, 
deși mi-au plăcut melodiile 
„Cu tine“ și „Luna la Ma
maia", amîndouă de V. 
Veselovski.

— Cred că dacă unele 
bucăți din festival au părut 
ceva mai grele la o primă 
audiție — a fost de părere 
compozitorul H. Mălinea- 
nu, membru al juriului — 
aceasta se datorește, !n 
primul rînd, tentativei 
compozitorilor ca — într-un 
festival care trebuie să 
aibă drept primă marcă 
prestigiul — să dea tot ce

pot mai bun, tot ce pot 
mai valoros din punctul 
de vedere al compoziției. 
Eu cred că accesibilitatea 
cu orice preț, la un festi
val, nu poate fi decît un 
drum periculos, care duce 
la o scădere calitativă. De 
ce ? Este clar că la o pri
mă audiție pentru public, 
lucrările cele mai recepta- 
bile sînt cele care au un 
fpnd aperceptiv fie prin 
asemănare cu alte bucăți, 
fie, dacă vreți, care merg 
pe o cale mult mai bătută. 
Or, nu asta reprezintă 
rparca de valoare. O bu
cată care din punct de 
vedere al compoziției re
prezintă mai mult, cere 
întotdeauna o perioadă de 
incubație mai lungă. Este 
suficient să vă dau exem
plul altor festivaluri, mă 
refer la cele de la New
port și San Remo, care în
totdeauna, pe primele 
locuri, au promovat bucăți 
de înaltă ținută muzicală, 
componistică, iar cele care 
au devenit apoi șlagăre au 
obținut, în cel mai fericit 
caz, locul 3—4 ; ceea ce mi 
se pare foarte just, fiindcă 
un festival național nu-și 
poate permite să facă din 
scena sa apendicele localu
lui și al spectacolelor de 
estradă cu acces la 
public, dar care, din ounct 
de vedere valoric, nu re
prezintă ceea ce trebuie să 
reprezinte un festival na
țional. Ascultătorii trebuie 
să știe că muzica se învață 
și e bine să înveți s-o as
culți. Fiindcă pe măsură ce 
o asculți, înveți că nu tot 
ce zboară se mănîncă. și nu 
tot ce lucește este aur. 
Cu siguranță — afirmă 
compozitorul — că timpul 
va confirma încrederea a- 
cordată de juriu pieselor 
premiate și că toate păre

rile inițiale, cu concursul 
vremii, vor evolua.

Dar să ascultăm și alte 
păreri...

Ana Stănescu, tehnician- 
proiectant la Ministerul 
Sănătății și Prevederilor 
Sociale, ne-a spus : — Cel 
puțin așa cred eu : la mu
zica ușoară nu se poate 
pune chestiunea accesibili
tății, pentru simplul fapt 
că e vorba de un gen ori
cum accesibil prin caracte
risticile lui.

în momentul în care 
ceva e chinuit nu înseam
nă că e și bun, înseamnă 
că e prost. Dacă e vorba 
însă de complexitate reală, 
și respectiva compoziție 
depășește hotarul muzicii 
ușoare, asta-i altceva și e 
foarte bine. Cit privește 
ideea că pentru a fi un 
simplu ascultător de mu
zică ușoară este nevoie să 
înveți s-o asculți, eu cred 
că e o exagerare ! Ce ne 
facem atunci cu muzica 
simfonică ’ Noi, ascultăto
rii. dorim să avem mai 
multe melodii care să ne 
devină repede prietene, pe 
care să le poată prelua 
fără dificultăți și forma
țiile din localurile unde se 
dansează și grupurile de 
artiști amatori. melodii 
care să se poată cînta în 
momentele noastre de vo
ioșie. Vreau să mai arăt 
că mie nu-mi plac piesele 
de muzică ușoară care de
butează cu o temă epică, 
„povestirile“ pe note, tot 
așa cum

nu-mi place moda me
lodiilor „dezagregate“, 
în care cu greu desci
frezi firul melodic, ca și 
cum compozitorul însuși 
s-ar fi străduit să-l as
cundă cît mai bine de 
primejdioasa ureche a 
ascultătorului.

— Mă văd nevoit să re
pet lucruri pe care le-am 
mai spus — ne-a precizat 
compozitorul Radu Șerban. 
Prin muzica ușoară proastă 
înțeleg muzica în care ele
mentele ritmice predomină 
în mod ostentativ, ceea ce 
duce la o deviere a sen
surilor înseși ale muzicii 
și dansului. în fond, ce 
rost are pe lume muzica 
destinată dansului ? De ce 
dansează oamenii ? Oricare 
ar fi răspunsul,

muzica de dans trebuie 
să-1 incinte pe cel ca
re-o ascultă și-o dan
sează, să-1 cucerească, 
asta prin calitatea ei 
melodică și prin emoția 
pe care-o conține șl o 
transmite.

Exacerbarea ritmică 
însă, pe care eu, in mod 
sincer, o detest, biciu
iește doar simțurile, aș 
spune chiar că atrofiază 
psihicul, dezumanizează 
într-un sens.

— Aveți dreptate, totuși 
nu muzica prea ritmată nu 
ne-a lăsat să dormim la 
Mamaia, ci, dimpotrivă, a- 
buzul de piese lente, lirice. 
E bine ca tot omul să 
fie liric, dar cină sînt lirice 
majoritatea pieselor pre
zentate într-un festi
val de muzică ușoară, 
din cadrul cărora, vrem, 
nu vrem, să alegem piesele 
pentru dans, ne punem în
trebarea :

unde e muzica vie. dan
santă. proprie dinamis
mului epocii și tineretu
lui ?

este 
rarea melosului popular, 
rezultatul este fericit. 
„Rețeta" ? Se poate în
cerca folosirea ritmuri
lor și intonației popu
lare, dar pentru asta e 
nevoie de foarte multă 
fantezie, de personali
tate, în ultimă instanță 
este o chestiune de ta
lent.

— Recitalul lui Iancsy 
Körössy, din 
certului prezentat în afară 
de concurs — ne-a decla-

cadrul con-

rat studentul Dan Ioniță, 
a dovedit, după părerea 
mea. că

atunci cînd avem de-a 
face cu un talent ade
vărat, folosirea temelor 
folcloristice poate duce 
la rezultate admirabile. 

Improvizațiile sale de jazz 
românesc au izbutit să dez
volte într-un stil original 
izvorul folcloric și au cu
cerit sala. De ce nici una 
dintre piesele sale n-a fi
gurat în concurs și festi
val ?

nerii au o pudoare a ex
primării sentimentelor. Dar 
cei care scriu texte de cîn
tece o țin într-una cu „te 
iubesc“. Vreau să spun c-ar 
merita efortul ds a dife
renția puțin zonele acestei 
teme veșnice, pentru că, 
altfel, avem de-a face cu 
texte ca acesta, semnat de 
actorul de estradă Ciupi 
Rădulescu : „S-au scris, 
peste ani, poezii / Cu-ndră- 
gostiți și nostalgii / Dar azi 
îmi par simple povești / 
Cînd vrei să spui ce mult 
iubești“ etc. etc. Dacă 
mi s-ar vorbi așa. aș

mie
re-

nunța pe loc la orice... dra
goste.

Alte păreri : „Mono
tone cîntecele. monotone 
textele. Nici că se putea o 
mai bună ilustrare a ade
vărului că sînt de nedes
părțit atunci cînd le judeci“ 
(Pavel Șerban — tehni
cian) ; „Nu-s poet, dar iu
besc poezia și știu ce în
seamnă rimă facilă. Prea 
se lucrează. în versurile de 
cîntece cu it, cu at, cu os... 
E ca și cum aș lucra eu cu 
pelicanol în loc de mortar. 
(Vlad Tudor — construc
tor).

Preluăm sau... prea-luăm ?

Invitație la exigență
nostru,

Horea, membru
Interlocutorul 

poetul Ion 
al juriului.

— Acum 
ființă, pe 
Scriitorilor, un cenaclu 
autorilor de texte de muzi
că ușoară. După două șe
dințe a „sucombat“. Cum 
vă explicați această situa
ție ?

— îmi explic de ce a ră
mas pe drum.. La cenaclul 
respectiv se judecau texte
le — chiar dacă erau a- 
companiate la pian ori im
primate pe bandă de mag
netofon — ca fiind ceva 
izolat. Or. asupra textului 
de muzică ușoară îndeosebi 
(pentru că se deosebește de 
textul muzicii de masă) nu 

aplica în absolut 
esteticii literare, 
de texte, fie că 
nu poet de profe-

doi ani luase 
lingă Uniunea 

al

— N-aș putea să afirm 
că festivalul de anul a- 
cesta — ne-a spus H. Mă- 
llneanu — are un caracter 
special față de cele din 
anii trecuți. S-ar putea 
poate remarca o tentativă 
a compozitorilor de a spori 
accentul personal al crea
ției lor, scăpînd tot mai 
mult de sub influenta mu
zicilor străine, ceea ce, 
după părerea mea, este un 
punct cîștigat Pentru că 
nu din copierea și epigo- 
nismul muzicilor străine 
se poate afirma muzica u- 
șoară românească. Dacă, 
uneori, abordarea temelor 
folclorice în muzica ușoară 
n-a dat cele mai bune re
zultate. aceasta nu schimbă 
cu nimic adevărul de bază

,că 
personalitatea muzicii 
noastre trebuie să fie 
foarte pregnantă și ba
zată cît mai mult pe a- 
ceastă intonație specifi
că, singura care are

șanse s-o ducă dincolo 
de granițele țării.

L-am rugat și pe com
pozitorul Radu Șerban să 
ne spună cîteva cuvinte 
despre încercările compo
zitorilor noștri de a folosi 
melosul popular în melo
diile de muzică ușoară.

— Detest rețetele. Din 
propria mea experiență pot 
spune că am compus, cu 
ani în urmă. „Hai vino, 
Măriucă“. în care am în
trebuințat intonații carac
teristice, dar nu absolut 
specifice melosului popu
lar. Am folosit, adică, în 
mod schematic, intervale 
caracteristice muzicii popu
lare care, aplicate la ceea 
ce am realizat eu — și al
ții — denaturează însăși 
Ideea de preluare și de 
prelucrare a folclorului. Ce 
sens are să punem, pe ritm 
de dans, în mod, aș zice, 
naturalist, trăsăturile unui 
cîntec popular ? Nici un 
rost l Atunci însă, cînd

se pot 
normele 
Autorul 
este sau 
sie, trebuie să se supună 
condițiilor impuse de mu
zică. O melodie ritmată, 
modernă, de dans, așa cum 
cere muzica ușoară con
temporană, are niște mă
suri care nu permit desfă
șurarea absolut liberă a 
cuvîntului poetic. îl încor
setează în mod necesar, îi 
pune condiții și în același 
timp îl obligă să exprime 
ceea ce melodia vrea să 
exprime. Părerea acelor 
confrați care consideră că 
muzica ușoară trebuie să 
fie lăsată aproape în exclu
sivitate pe mina poeților 
este greșită, în primul rînd 
pentru că textul de muzică 
impune o altă condiție de 
creație. Textierii fac o me
serie 
bine 
muzicale. E 
lor și de ce 
pectăm ?

— Dar nu 
filiați pe lingă nici o orga
nizație profesională, uniune 
de creație etc. Cît privește 
calitatea textelor, ar mai 
ft cite ceva de făcut pentru 
îmbunătățirea lor...

— Fără îndoială ! Dacă 
vrem să îmbunătățim tex
tele. trebuie să-i privim pe 
respectivii autori cu mai 
multă încredere, repet, să 
le respectăm meseria și 
să-i sprijinim în exercita
rea profesiunii lor și în 
perfecționarea mijloacelor 
lor. Deci, condiția ar fi :

să participe și poeții, a- 
tunci cînd vor să facă 
un text de cîntec, dar 
să fie acordată atentie 
și muncii textierilor, că
rora să le pretindem să 
scrie mai bine, față de 
care să manifestăm o 
exigență sporită...

•— In altă ordine de idei, 
trebuie arătat că, deși mu
zica ușoară are posibilita
tea să cuprindă temele ac
tualității, sfera ei de cu
prindere este uimitor de li
mitată.

— Prin actualitate eu 
înțeleg oglindirea ra
porturilor diverse, nu
anțate, între oameni, în
tre vîrste, ceea ce ar a- 
dăuga niște teme noi șl 
mal interesante pe lin
gă temele de dragoste 
atît de proprii muzicii 
ușoare.

— în acest sens, festiva
lul de anul acesta n-a avut 
o mare varietate tematică. 
S-au prezentat multe cîn
tece de dragoste...

— Dar tema dragostei — 
ne spune Ion Horea — a 
fost nuanțat abordată din 
diferite unghiuri...

— Sărăcia de exprimare, 
abundența clișeelor sînt su
părătoare la textele din a- 
cest festival. Pot da cîteva 
exemple de monotonie se
mantică. De exemplu, cu
vîntul dor se repetă în 14 
bucăți (din 26 prezentate 
în festival); 1) Pornesc prin 
zăpadă cîntînd munților 
un cîntec de dor; 2) Și sînt 
cuprins de dor, cînd te aș
tept: 3) Și zîna o prind în 
zori, cînd mă trezesc de 
dor; 4) Ca să-i spună, știi 
tu cui, că mi-e dor; 5) Nu-

mai fire și fire de dor? Do- 
rule; 6) Dorul meu la tine 
zboară; 7) Colivie mută de 
amintiri, doruri și mîhniri; 
8) Primul cîntec de dor ; 9) 
Și-un dor simt în piept; 10) 
Cum să sting un dop; 11) 
Voi îmi deșteptați un dor 
nesfîrșit; 12) Dorul meu aș 
vrea să-l crezi; 13) Eu cint, 
eu cint, eu cînt de dor; 14) 
Dorul meu spre ea, 
așa

Cu cuvîntul stea 
mai bine (numai în 
căți din 26): 1) într-o zi ai 
să-nveți dintre stele, o 
stea s-alegi; 2) Și număr 
stelele tăcut; 3) Văd doar 
stelele din ochii ei; 4) N-am 
uitat nici o stea; 5) Inima-n 
piept e-o stea ce arde; 6) 
Prind uneori cite-o stea ; 7) 
Te-a vrăjit din depărtare, 
o steluță călătoare; 8) Stea 
polară sînt doar eu; 9) Tu 
ascunzi o stea în fiecare 
cuvînt; 10) Cîntec. cuib de 
stele; II) Spune-mi că ste- 
lele-s flori: 12) întorc anele 
din drum, stele 
13) Ca pe-o stea 
cules. Exemplele se pot în
mulți : zări — 
zori — albastru 
val — cer, și atenție ! re< 
cunoscînd 
nului n-am 
„iubirii".

Sondaj real al gustului

zboară

stăm
13 bu-

să le fac ; 
eu te-am

culori —
- zbor —

„specificul" ge- 
făcut statistica

I

public !
— Cît privește consulta

rea publicului — ne spune 
controlorul tehnic de cali
tate Viorel Spiridon, de la 
întreprinderea de sîrmă, 
cuie și lanțuri Galați, eu aș 
fi adus. în fiecare seară, a- 
ceiasi oameni. De bază de 
abonament cu loc fix. Bu
letinele n-ar mai fi fost a- 
nonime și mă întreb de ce 
organizatorii.
și toți ceilalți nu se inte
resează de

compozitorii

profesiunea 
noastră, de vîrstă, pentru 
că acestea, raportate la 
notele pe care le-am dat, le 
justifică. în două-trei seri 
consecutive ne-am fi fami
liarizat cu cîntecele. ne-am 
fi dat seama dacă un cîn
tec e bun sau nu din cauza 
interpretării, a textului, a 
orchestrei. Dar așa ?

Unii au rămas chiar cu 
buletinul nepredat, deși 
l-au completat 
conștiincios, cu
de răspundere, pentru 
simplul motiv că Ia lo
cul prin care an ieșit nu 
era nimeni să strîngă 
buletinele. Ce fel de 
sondaj al opiniei publi
ce e ăsta ?

(Interesîndu-ne, am aflat, 
că, intr-adevăr, datorită de
fectuoasei organizări a îm
părțirii și strîngerii 
nelor cu note puse 
cultători bucăților 
te, în fiecare seară
recoltau, din public, 
mult de
letine, deși sala respectivă

foarte 
spirit

din asta și cunosc 
„secretele“ tehnicii 

un merit 
să nu-1

sînt totuși a-

buleti- 
de as- 
audia- 
nu se 

mai
100—120 de bu-

are aproximativ o mie de 
locuri — n. a.).

Publicul a primit cu des
tulă rezervă multe dintre 
cele 27 de bucăți selecțio
nate. Ne punem, firește, în
trebarea : nu cumva exis
tau, printre piesele nein
trate în finală, și unele 
susceptibile de a deveni 
șlagăre ? „Dac-așa vrei tu“ 
și „Marinarul îndrăgostit“ 
de Temistocle Popa, „Doar 
noi doi“ de N. Kirculescu, 
cîntate în spectacolul pre
zentat în afara concursu
lui, n-au fost selecționate 
de juriu. Publicul le-a a- 
plaudat însă...

— De ce n-am cunoaște 
și noi, din vreme, ne-a în
trebat Octav Polhoc, ce-o 
să se cînte în festival ? 
Dacă juriul ar alege bu
cățile cam prin aprilie, iar 
din mai pînă-n august ele 
ar circula, ne-ar intra în 
ureche... Atunci, cînd s-ar 
face finala, s-ar ști bine ce 
a prins și ce n-a, prins.

— Poate că ar fi fost mai 
potrivit ca în final să as
cultăm. selecționate, doar 
14 bucăți — iată părerea 
Georget.ei Ieremie — ceea 
ce ar fi umplut spațiul u- 
nei jumătăți de concert, 
pentru ca anoi. în partea a 
doua, să ascultăm aceleași 
14 bucăți. în altă interpre
tare. Proba la public cred 
că ar fi fost, oricum, mai 
„științifică“. Așa, bucățile 
s-au „neutralizat“ reciproc, 
ascultătorii — suprasoli
citați — nemaiizbutind să 
înregistreze, să discearnă.

Unde e tineretul?
Melodii „dezagregate”.«

Desene de Eug. TARU

— Textele din acest fes
tival, 
vitate 
dese 
șurile 
autori 
servațiile foarte critice ex
primate în repetate rînduri 
la adresa lor.

Din cauza inexpresivi- 
tății textului, a banali
tății lui, melodia nu co
munică ceea ce încear
că și poate — eventual 
—să comunice. Interpre
tul — din același motiv 
— nu reușește să pună 
cintecul în adevărata sa 
valoare.

— Am și eu o nedume
rire. arată Octav Polhoc. 
Festivalul de la Mamaia 
ține șase zile. Anul are 365 
de zile. Dacă-i așa, de ce 
aproape toate cîntecele sînt 
cu Mamaia, cu mare și cu 
valuri ? E frumoasă Ma
maia, nu zic nu, însă mai 
sînt și alte locuri frumoase 
în țară.

Să fie oare nevoie să 
mutăm, pe rînd, festiva
lul prin toate colțurile 
țării, ca să se îndure 
compozitorii și cei care 
fac versurile să pome
nească despre mai mul
te locuri și despre mai 
multe lucruri în cînte
cele lor ? Un compozitor 
vine în festival cu cîn- 
tecul „Cu tine“. Altul cu 
cintecul „Fără tine". De 
acord, dragostea e lucru 
important, dar alte lu
cruri, despre care să se 
vorbească în cîntece, nu 
se mal găsesc ?

— Sigur, din totdeau
na se spune și se va spune 
întotdeauna „te iubesc“ — 
este părerea studentei Ioa
na Moraru. însă poate că 
există ceva anume, greu de 
exprimat în cuvinte, care 
marchează totuși o schim
bare în sensibilitatea oa
menilor. Eu cred că astăzi, 
In ciuda unor aparențe, ti

semnate în exclusi- 
de textieri — dove- 
care sînt neajun
și limitele acestor 
și îndreptățesc ob-

— Eu, ne-a spus Radu 
Șerban, vreau să mai arăt 
că

formațiile instrumenta
le nu-și dau întotdeauna 
suficientă osteneală (sau 
nu pot) să realizeze, cu 
maximum de fidelitate, 
intențiile compozitoru
lui și orchestratorului. 

Nu vreau să mă pun rău 
cu instrumentiștii, ei sînt 
doar „plămînul“ prin care 
muzica mea ajunge la as
cultător, dar printre ei gă
sești destui care se mul
țumesc să „citească" știma, 
nu să cînte. Sînt, dacă 
vreți, „birocrații" noștri, ai 
muzicii.

— Observ că, mai înain
te, ați vorbit separat des
pre compozitor și orches
trator. De ce nu este una 
și aceeași persoană ?

— Ideal așa ar fi ! Mulți 
însă compun doar pentru 
pian, iar orchestrația o face 
altul (și despre asta se tot 
vorbește de un deceniu în
coace).

Pentru a realiza o mu
zică ușoară valoroasă 
este nevoie, in primul 
rînd, de o calitate pro
fesională completă a 
compozitorului.

Aici este vorba de un înalt 
grad de profesionalism. Pe 
de altă parte, se întîmplă 
să întîlnești un compozitor 
cu foarte multe cunoștințe 
tehnice, dar

inspirat în realizarea liniei 
melodice. în astfel de ca
zuri, rezultatul este un hi
brid, ca și atunci cînd 
există multă inspirație și 
prea puțină tehnică.

— Ce propuneți ? Re
marcăm, de altfel, în fes
tival, absența unor compo
zitori ceva mai tineri, e- 
ventual debutanți.

— La Conservator nu 
există o secție specială 
pentru muzica ușoară. 
De ce n-ar exista ? Sînt 
compozitori, orchestra
tori buni, care s-ar an
gaja să predea tinerilor 
dornici să devină com
pozitori de muzică ușoa
ră „tainele“ profesiunii 
noastre^

Ar mai fi destule de spus 
și de făcut pentru muzica 
ușoară. Nu înțeleg, de 
pildă, de ce nu se alcătu
iesc, în școli, orchestre de 
muzică ușoară, de ce nu 
sînt — la 16—17 ani — in
terpret din rîndul 
(poate pentru că 
spune cîteodată 
besc“ ; dar tinerii 
au televizor, 
la spectacole,
sub un clopot de sticlă).

— De ce nu s-ar or
ganiza. ne-a întrebat e- 
leva Doina Bellu, re
citaluri de poezie (po
trivită în contextul res
pectiv) și de muzică 
ușoară românească ?

elevilor, 
textul 

„te iu- 
aceștia 

radio, merg 
nu trăiesc

insuficient de

Ati privit vreodată printr-un ste
reoscop ? Ați observat cum cele 
două imagini așezate în fata lenti
lelor se contopesc într-una singură 
și dobîndesc relief ? în fotografiile 
cercetate la stereoscop, obiectele 
nu mai apar ca simple imagini pla
ne, ci ca figuri pline, cu volum, așa 
cum există în realitate.

De mult s-a pus întrebarea dacă 
stereoscopia nu și ar putea găsi 
aplicare în medicină Radioscopia și 
fotografiile radiologice oferă într-a- 
devăr imagini ale organelor interne, 
dar în aceste imagini plane, cu înne- 
griri diferite, datorate suprapunerii 
organelor, este uneori destul de 
greu de precizat care anume organ 
este in suferință. O disciplină spe
cială ii invată pe medici să „inter
preteze spatial" luminile și umbrele 
de intensitate variată de pe imagi
nea radiologică, pentru a putea pre
ciza, cu destulă siguranță, ce anume 
reprezintă în examenul pulmonar 
însă este deosebit de important de 
a se depista anumite leziuni infime, 
incipiente, ce pol fi acoperite 
de diferite vase, organe. Reali
zarea unei fotografii spatiale, în 
care plămînul să apară în vo
lum și nu ca o „formație plană' 
ar putea înlesni localizarea unor 
astfel de leziuni încercările de a se 
obține o imagine stereoscopică a 
plămînului. prin asocierea a două 
radiografii, s-au soldat însă mereu 
cu rezultate nesalisfăcătoare. Abia 
în ultimul timp, tehnica 
dernă, creînd obiective 
fice puternice, filme cu 
nulatie deosebit de fină, 
mis obținerea unor imagini 
precise, determinind 
in acest domeniu.

Un colectiv din secția de radiofo- 
tograiie a Institutului clinic de fti- 
ziologie din București (dr. Miron 
Lupșa, dr. Marin Marinov și tehni
cianul Pompiliu Draghia) a realizat, 
după multe experimentări, o meto
dă originală care permite obținerea 
de radiografii spațiale la aparatele 
obișnuite de radiofotografie. Prin 
montarea unei tije la aceste 
parate se determină o 
mică deplasare a tubului 
gen, obtinîndn-se succesiv 
imagint diferite (realizate 
celași unghi ca in vederea binocu- 
lară obișnuită). Cele două ima
gini, așezate una lingă alta, o- 
feră 
o singură 
lui, dar in 
pot cerceta 
normale ale 
modificările Iul patologice, 
du-se clar numărul, 
dimensiunile, forma și 
Devin viz'bile leziuni 
ginea plană, din cauza 
umbrelor, rămîn ascunse.

Realizarea unor radiografii de 
format mic, cu dimensiuni de nu
mai cîteva zeci de milimetri, si 
nu de fotografii mari, cum s-a încer
cat altădată, a deschis posibilitatea 
Interpretării imaginilor radiologice 
la stereoscopul obișnuit. Este ui
mitor să vezi cum apare plămînul 
privit prin cele două lentile ale 
sfereoscopului : vezi foarte clar co
loana vertebrală, fiecare coastă — 
totul în trei dimensiuni. Astfel au și 
putut fi diagnosticate la unele per
soane leziuni foarte mici.

De ce tocmai formatul mic cre
ează posibilitatea cercetării stereo
scopice a plămînului ? în mod obiș
nuit, omul privește lumea cu doi 
ochi, dar fiecare din ochi vede o- 
biectul respectiv dintr-un unghi di
ferit, ce-i drept cu o foarte mică di
ferență. Din sinteza însă a celor două 
imagini în creier se formează ima
ginea reală, spațială, a obiectului 
privit. în același timp ochiul ome
nesc, asemenea unui aparat foto
grafic, „reduce* automat toate 
imaginile la un anumit format. 
Dimensiunile acestui format par să 
se găsească Intr-un anumit raport 
cu distanta dintre cele două pupile 
ale ochilor care, în medie, este de 
65 mm S-a constatat că în creier, 
într-adevăr, se nasc Imagini spa
țiale, numai atunci cînd distanța 
dintre două puncte similare de pe 
cele două fotografii privite la ste
reoscop este de cel mult 63.5 mm. 
Prin urmare, atît în fotografie, dar 
mai ales în radiologie, se impune 
ca cele două imagini, pentru a pu
tea fi „contopite* într-o singură 
imagine spațială, să fie reduse pînă 
Ia astfel de dimensiuni, fără a se Im
pieta asupra clarității clișeului.

Stereoradiofotografia se afirmă 
ca o nouă metodă de explorare în 
diagnosticul radiologie 
plămînului. alături de 
tomografie, radioscopie, 
completează cu succes 
aparatele de radiofotografie ce se 
construiesc în tară sînt prevăzute cu 
dispozitive speciale de stereoradio- 
fotografie, fiind adaptate și apara
tele mai vechi.

vase,

mo-
fotoqra- 
o gra- 

a per- 
foarte 

o cotitură și

a- 
foarte 

Roent- 
două 

In a-

obișnuită). Cele două i 
așezate una lingă alta, 

— privite la stereoscop 
imagine a plămînu- 

trei dimensiuni. Se 
astfel atit structurile 
acestui organ, cît și 

vădin- 
intensitatea, 

conturul lor. 
care în ima- 
suprapunerii

curent al 
radiografie, 
pe care le 
în prezent,

8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9.00 — Reteta gospo
dinei. 9,30 — Emisiune pentru
copii și tineretul școlar. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. 14.15 — Du
minica sportivă — Fotbal : Aus
tria _ Ungaria (transmisie de ia 
Budapesta) Aspecte de la meciu
rile Steaua — C.S.M.S. Iași si Dl- 
narno București — Rapid. Pro
gramul muzical va fi susținut de 
o formație condusă de Rolf 
Albrich. 19.no — Jurnalul televi
ziunii (T). 19.20 — Aventurile lui 
Robin Hood (XXX) - Hubert. 
20.00 — „Dialog la distanță" — f 
misiune concurs între regiunile 
Banat și Crlșana. 22.15 — Jurnalul 
televiziunii (II). 22.25 — Telesport. 
Tn încheiere : Buletin meteoro
logic.

Fără 
muzicii

de a H epuizat problemelea avea pretenția 
noastre ușoare șl lățind deschise paginile zia

rului pentru alte opinii, reținem din discuție cîteva :
Gheorghe BARBU

SAMBA : Sala Palatului (seria 
de bilete 1 502) — ora 20. Patria 
completare A cui e vina ?) — 9; 
11,30: 14: 16,30; 19: 21.30, București 
(completare A cui e vina ?) — 9: 
11,30; 14: 10.30: 19: 21.15. Excelsior 
(completare A cui e vina ?) — 9: 
11,30: 14; 16,30; 19: 21,30, Stadionul 
Dinamo (completare A cui e 
vina ?) — ora 20 Expoziția —
..Piața Scînteii" — (completare 
A cui e vina ?) — ora 20. PROCE
SUL PROFESORULUI WEIR : Re
publica (completare Mîine începe 
azi) - 9.30: 12,15: 15,30: 18.15: 21. 
Grivița (comnletare Prietenul 
meu Max) 9.30: 12: 15: 18: 21. 
Grădina Dr na (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale)
— ora 20 Victoria (completare
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 9.45: 12.30; 15.15: 18: 20,45. 
VIATA DIFICILA : Luceafărul — 
9: 11,15: 13.30: 15.45: 18.15; 20.30.
Festival — 8,45; 11,15: 13.45: 16.15: 
18.45: 21,15. rulează și la grădină
— ora 20. Melodia (completare
Lucrările Marii Adunări Natio
nale) — 9.30: 12.15: 15: 17.45: 20.30. 
Grădina Progresul — ora 19.45. 
BANDA : Carpați (completare
Unde nu-1 cap) — 10: 12; 14: 18: 
18.15: 20.30, Capitol (completare
Casa cetate) — 9.30: 11,45: 14;
16.30; 18.45: 21. rulează și la gră
dină — ora 20. Floreasca ‘(comple
tare Muzeul Zambaccian) — 10;
13,30: 16: 18.15: 20.30. CUM SE
REUȘEȘTE TN DRAGOSTE : QS- 
tral (comnletare Fotbaliști, nu - 
tați copilăria) — 9.45: 12: 14. .3:
16.30: 18.45: 21, Cultural (comnle
tare Fotbaliști, nu uitați copilăria)
— 16; 18.15: 20.30. DOAMNA TU-
HAN : Lumina — 10: 12,15: 18:
18.15: 20.30 ^ASA RICORDI î
Union (completare Muzeul Zam
baccian) — 10.30: 14,45: 17.30: 20.30. 
PROGRAM PENTRU COPII: Doi
na — ora 10: 11,15: 12.30: NEVASTA 
NR. 13 : Doina - 13.30: 16: 18.36; 
21. SĂLBATICII DE PE RTUL 
MÖRTH — cinemascop: Timpuri 
Noi (comnletare Unde nu-i cap •— 
Gravuri revoluționare — Spre cer
— cinemascop) — 10—21 în conti
nuare ROMULUS SI REMUS — 
cinemascop: Giulești (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
12.30; 15.30: 18: 20,30. Bucegi (com
pletare Melodiile străzii — cine
mascop) — 10: 12.30: 16; 18.30: 21, 
rulează și la grădină — ora 20. 
APORT. MUHTAR ! — cinema
scop : Feroviar (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunăre
— cinemascop) — 9,45: 11.45: 13.45 
16; 18,15: 20,30. Flamura (comple 
tare Acolo unde Carpații întîl
nesc Dunărea — cinemascop) — 
10: 12: 16; 18: 20. LALEAUA NEA
GRĂ — cinemascop : înfrățirea 
între ponoare /completare Lucră
rile Marii Adunări Naționale) — 
10: 12.30: 15 30: 18: 20,30 CRONICA 
UNUI BUFON: Dacia (completare 
Pionierla nr 4/1965) - 9—13 în 
continuare, 15: 17; 19: 21. DATI-MI 
CONDICA DE RECLAMATH : 
Cosmos (completare Oltenii din 
Oltenia) - 16: 18: 20. EVADATUL
— cinemascop : Buzești (comnle
tare Drumul) — 11,30: 15.30: 17.45, 
Moșilor (comnletare Primul car
naval socialist) — 15.30: 18. PEN
SIUNEA BOULANKA : Unirea 
(completare Arta chineză de în
clinare) — 16: 18.15. rulează si 
grădină - ora 20 UN ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAT! : Tomfs
(completare Laminorul de țevi) — 
9.15: 11,30: 13.45: 16: 18.15: 26.30. ru
lează și la grădină — ora 19.30. 
FEMEIA NECUNOSCUTA : Fla
căra (comnletare Lucrările Marii 
Adunări Nationale) — 9.30: 12.15: 
15.15: 18: 20.45. Grădina Vitan
(completare Lucrările Marii A- 
dunărl Nationale) — ora 19.45. 
JUNGLA TRAGICA î Vitan — 16; 
18: 20. UNORA LE PLACE JA
ZUL : Miorița — 8.45; 11.15: 13.45: 
16.15: 18.45; 21.15. Grădina Moșilor
— ora 20. FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Munca 
(completare Pionieria nr. 4/19^5)
— 12: 14: 16; 18.15; 20.30. IANOS/X
— cinemascop (ambele serii) :
Popular — 16: 19.30. CĂPITANUL 
DIN TENKES (ambele serii) : 
Arta — 15: 18.45. rulează șl la gră
dină — ora 19.30. Drumul Sării — 
11: 15.30: 19. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP : Crîngasi (completare 
La cel mai înalt nivel) — 16: 18,15: 
20.30, Progresul (completare La 
cel mai înalt nivel) — 11: 15.30; 
18: 20 30 DECORAȚII PENTRU
„COPIII MINUNE- : Viitorul
(completare Muzeul Cornel Me- 
dreal — 16; 18.15. 20,30 AMERICA, 
AMERICA (ambele serii) : Colen- 
tina — 15,30; 19. rulează și la gră
dină — ora 19.30. PRELUDIO 11
— cinemascop : Volga (completa
re Dincolo de codri șî păduri — 
cinemascop) — 9.45: 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21. WINNETOU — cinema
scop : Rahova (completare Pio
nieria nr. 4/1965) — 10.30: 15,30; 18. 
rulează șl la grădină — ora 20. 
MARȘUL ASUPRA ROMr-; 
Modern (completare Mîine în 
azi) — 9.30: 11.45: 14: 16.15: 18.45- 
21. RABY MATYAS: Lira - 15.30 
17.30: 19.30. JOE LIMONADA 
cinemascop : Ferentari (comnleta
re Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.) — 10.30: 15.30: 
18: 20,30. CINTIND IN PI.OATE ! 
Grădina Lira — ora 20.15. CTN- 
TlND DESPRE ARIZONA: Cotrn- 
cenl (comnletare Amintiri con
temporane) — 10.30: 16:18.15:20.30. 
ZIDITE ÎNALT ; Pacea (completa
re Zîmbetul) — 11: 16: 18: 20. LO
GODNICELE VĂDUVE : Grădina 
Ruzest.i — ora 20. BUFONUL RE
GELUI : Grădina Progresui-Parc 
(comnletare Sport nr. 3/1965) —
ora 20.

PROPUNERI ȘI SUGESTII
• La ediția 1966 a concursului și festivalului de 

muzică ușoară, selecționarea pieselor din finală să 
se facă din timp, în așa fel îneît respectivele bu
căți să „circule“ pînă la concurs.

• Consiliul Muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă să cerceteze serios cauzele 
core au determinat scăderea, an de an, a numă
rului de piese prezentate la concurs: 1963 — 400, 
1964 - 350, 1965 - 250.

• Uniunea compozitorilor, împreună eu Uniunea 
scriitorilor, să ia măsuri în vederea reactivării ce
naclului autorilor de texte pentru muzica ușoară.

• Ministerul Invâțâmîntului să studieze posibili
tatea creării unor forme de învățămînt specializat, 
urmărind promovarea acestui gen atît de popular, 
pregătirea cadrelor necesare : compozitori, inter
pret, instrumentiști.

• Să_ existe criterii de valoare exigente la toate 
instituțiile ți forurile care se ocupă cu difuzarea 
muzicii ușoare : radio, televiziune, „Electrecord“, 
teatrele de estradă etc.

• Să se organizeze o dezbatere a problemelor 
pe care le ridică încercarea compozitorilor de mu
zică ușoară de a dezvolta într-un stil original iz
vorul folcloric.

Timpul probabil pentru zilele de 
6. 7 și r septembrie Tn țară : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea oloi locale. 
Vînt potrivit cu intensificări tem
porare, nredomlnînd din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele 
între 17 și 27 de grade. Tn Bucu
rești și pe litoral : Vremea va 
deveni ușor instabilă. Cerul va
riabil. Tendințe de ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în ușoară 
scădere.
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Uzita în II. H 11 a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
'Vizite la Kremlin

ILa L I. Brejnev
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Dele

gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, în 
frunte cu secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nico
lae Ceaușescu, a făcut la 4 sep
tembrie o vizită primului secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
tovarășul L. I. Brejnev.

La vizită au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitatului Executiv al C.C. al 
P.C/ , președintele Consiliului de 
Miriiș-.'i al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreșjdin- 
te al Consiliului de Mințșțri, A- 
lexandru Bîrlădeanu, memora al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., membri ai delegației, 
precum și Andrei Păcuraru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Din partea sovietică au fost de 
față tovarășii I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., I. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul U.R.S.S. în Republica So
cialistă România.

în timpul vizitei a avut loc o 
.convorbire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă frățească, cordială.

La A. I. Mikoian
în aceeași zi, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii So
cialiste România a făcut o vizită 
tovarășului A. I. Mikoian, membru 
al Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost de față tovarășii A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., I. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul U.R.S.S. în Republica So
cialistă România, K. V. Rusakov, 
șef adjunct de secție la C.C. al 
P.C.U.S., S. T. Astavin, director în 
M.A.E. al U.R.S.S.

în timpul vizitei, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, a avut loc o convorbire 
prietenească.

La A. N. Kosîghin
Tot la 4 septembrie, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România a făcut o 
vizită tovarășului A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Au fost de față A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România, 
K. V. Rusakov, șef adjunct de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., S. T. Asta
vin, director în Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.

în timpul vizitei a avut loc o 
convorbire caldă, prietenească.

Dejun oferit în cinstea

Cronica
o ■ •zilei

CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A 
ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII 

R. D. VIETNAM

Sîmbătă a avut loc la Fabrica 
de ciment din Bicaz, cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a pro
clamării R. D. Vietnam, o adunare 
festivă la care au participat mun
citori și ingineri din fabrică, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. A fost prezent 
Hoang Tu, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam la București. 
Adunarea a fost deschisă de Vir
gil Filimon, vicepreședinte al 
Sfatului popular al regiunii Ba
cău. Au luat cuvîntul ing. Con
stantin Simion, director adjunct 
al Fabricii de ciment, și ambasa
dorul Hoang Tu. A fost citită apoi 
o telegramă adresată colectivului 
Fabricii de ciment din Haiphong 
de către colectivul Fabricii de ci
ment din Bicaz. în încheiere a 
fost prezentat un program artistic.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE SCRIITORI SOVIETICI

în cadrul acordului cultural în
tre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., a sosit în Capitală o 
delegație de scriitori sovietici 
compusă din Johannes Smuul, pro
zator. președintele conducerii U- 
niunii Scriitorilor din R.S.S. Esto

nă, Grigori Baklanov, prozator. 
Debora Vaarandi-Smuul, poetă, și 
Lillia Dolgoșeva, referentă la fi
liala din Moscova a Uniunii Scri
itorilor sovietici.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
LA CEA DE-A 54-A CONFERINȚĂ 

A UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd în Canada, delega
ția grupului român al Uniunii In
terparlamentare care va participa 
la lucrările celei de-a 54-a confe
rințe a Uniunii Interparlamentare 
ce va avea loc la Ottawa. Din dele
gație fac parte deputății. Teodor 
Marinescu, vicepreședinte al Comi
tetului de conducere al grupului, 
și Tudor Drăganu, membru al Co
mitetului.

★
Sîmbătă a plecat în Turcia o de

legație a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tov. loan Tu- 
dosiu, secretar general în Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale, care va participa la lucrările 
celei de-a XV-a sesiuni a Comite
tului regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
ce se va desfășura la Istanbul între 
7 și 11 septembrie.

(Agerpres)

La București — în pregătire

Expoziție internațională de desene 
ale copiilor și tineretului școlar

Pe adresa Ministerului învăță- 
mîntului au sosit numeroase desene 
executate de elevi pină la 17 ani și 
copii de vîrstă preșcolară din Bel
gia, Canada, CehosloVacia, China, 
Elveția, R. D. Germană, Irak, Izrael 
șl S.U.A. Ele sînt destinate Expozi
ției internaționale de desene ale 
copiilor și tineretului școlar de >a 
București, care se va deschide la 
începutul lunii viitoare.

Organizată de Ministerul învăță- 
mîntului, In colaborare cu C.C. al

U.T.C., Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, expoziția — la care pină in 
prezent și-au anuntat participarea 
mai mult de 30 de țări — va contri
bui la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre tineretul școlar român 
și cel de peste hotare.

Se vor acorda 28 de pre
mii, precum șl numeroase mențiuni 
în diplome. (Agerpres)

La termocentrala Devnia Construcții industriale
Primul grup generator al 

noii termocentrale ,,Dev
nia" din Reka-Devnia, re
giunea Varna, a. fost dat 
în exploatare după expi
rarea termenului de pro
bă. Colectivul de montări 
muncește in prezent in-

tr-un ritm susținut, s(rd- 
duindu-se să pună in func
țiune și cel de-al doilea 
grup generator al termo
centralei pină la 9 septem
brie, ziua eliberării Bulga
riei de sub jugul lascist.

Mașină electronică
A

de calcul
La centrul de calcul al 

Institutului de matematici 
de pe lingă Academia de 
Științe a R. P. Bulgaria a 
fost construită prima ma
șină electronică de calcul 
bulgară — „Iolka". Tran-

zistorii și lămpile diode 
folosite la construcția noii 
mașini electronice de cal
cul sînt, în cea mai mare 
parte, de producție bul
gară.

Cresc suprafețele irigate
Anul acesta, suprafețele 

irigate din R. P. Bulgaria 
au crescut tată de ace-

altele. Pentru prima dată 
au fost efectuate partial 
lucrări de irigație in vii.

Potrivit știrilor apărute 
tn presă, tn R. P. Bulgaria 
se construiesc un șir de 
fabrici și uzine noi, dintre 
care unele au și intrat in 
ftihctiune. Astfel, în orașul 
Tolbuhin a intrat in func
țiune fabrica de acumu
latori de demaraj, cu o 
capacitate anuală de 
100 000 bucă(i. A Început 
producția primilor 500 a- 
cumulatori pentru autotu
risme și autocamioane. La 
lambol se construiește o 
mare uzină de fibre de 
polistiren care va folosi 
ca materie primă produ
sele livrate de combina
tul petrochimic din Burgas. 
Capacitatea uzinei va fi 
de circa 12 000 tone de 
fibre sintetice pe an.

Agenția B.T.A. relatea
ză că la combinatul petro
chimic din apropiere de

Burgas se construiește o 
uzină pentru producția 
benzo/ului — materie pri
mă folosită pentru obține
rea cauciucului sintetic șt 
a materialelor plastice. 
Uzina se va întinde pe o 
suprafață de 9 ha. Se pre
vede ca uzina sd producă 
anual 22 000 tone benzol 
și 20 000 tone toluen. Tot 
la Burgas a Început con
strucția unei fabrici de 
bere cu o capacitate anua
lă de 87 milioane sticle. O 
altă fabrică de bere a fost 
recent terminată in orașul 
Lom, avind o capacitate de 
15 milioane litri.

La Sofia a fost construi
tă o nouă întreprindere de 
panificație cu o capacitate 
zilnică de 100 000 kg din 
cele mai variate sortimen
te de pline.

lea de anul trecut. A fost 
irigată o mare parte din 
culturile de porumb, sfe
clă de zahăr, lucernă și

Orășel 
studențesc

tn partea de sud a So
fiei se construiește un oră
șel studenfesc pentru 
35 000 de tineri. Aici vor 
fi concentrate institutele 
superioare pentru științe 
tehnice : de mașini elec
trotehnice. chimico-tehno- 
logic, construcții, de mine 
și geologie. Tot aici va fi 
construit și Institutul su
perior de cultură fizică. 
Blocurile institutelor vor 
avea cile 4 etaje, iar că
minele studențești cile 10 
—11 etaje. Clubul din localitatea Peruștlța

delegației române
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și gu
vernul sovietic au oferit sîmbătă, 
4 septembrie, în Marele Palat al 
Kremlinului, un dejun în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

Din partea română au partici
pat tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Gheor
ghe Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., Corne
liu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, persoanele care 
însoțesc delegația și membri ai 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.

Din partea sovietică la dejun au

BOX

Start în turneul speranțelor olimpice
Aseară pe ringul instalat în 

„potcoava“ stadionului Republicii 
din Capitală s-a desfășurat prima 
gală a turneului internațional de 
box, la care participă echipele de 
tineret ale U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
R. D. Germane, R. S. F. Iugoslavia, 
Ungariei și României. La categoria 
pană reprezentantul țării noastre, 
C. Stanev, a dispus prin k.o. în re

AZI IN CAPITALĂ
BOX : Pe stadionul „Republicii*, 

de la ora 10, au loc meciuri în 
cadrul Turneului speranțelor o- 
limpice.

RUGBI : Progresul—Rulmentul 
Bîrlad (stadionul „Progresul*, de 
la ora 9) și Dinamo București— 
Știința Timișoara (stadionul Di
namo*. de la ora 11).

HANDBAL : Confecția Bucu
rești—Șc. medie nr. 4 Timișoara 
(f), Steaua—Voința Sighișoara (m) 
— pe stadionul „Progresul", de la 
ora 10; Știința București—Rafină

participat tovarășii L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. I. Mikoian, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem -al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., K. T. Ma
zurov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte a) 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
D. S. Polianski, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Podgornîi, A. N. 
Șelepin, membri ai Prezidiului, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., D. F. 
Ustinov, membru supleant al Pre
zidiului, secretar al C.C. al 
PC.U.S., V. P. Mjavanadze, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P. C. din R.S.S. Gruzină, I. V. 
Andropov, A. P. Rudakov, secre
tari ai C.C. al P.C.U.S., A. A. Gro
mîko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. I. K. Jegalin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România, membri ai C.C. al 
P.C.U.S., ai Consiliului de Miniștri 
și alte persoane oficiale.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, tovarășii Leonid Brej
nev și Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

priza a Il-a de Hans Jacob Pieter 
(R.D.G.). V. Dobre a cîștigat greu 
la puncte în fața bulgarului 
Gheorghiev. Un succes a obținut 
și C. Pop, învingător la puncte în 
fața maghiarului Iunhaus. Dintre 
ceilalți învingători o frumoasă im
presie au lăsat boxerii sovietici 
Gurbatov și Musalimov.

ria Teleajen (m) — pe stadionul 
„Tineretului*, începînd de la 
ora 17.

FOTBAL : De la ora 14,45, pe 
stadionul „23 August* se desfă
șoară in cuplaj meciurile Steaua— 
C.S.M.S. Iași și Dinamo Bucu
rești—Rapid.

POLO : Dinamo București—Mu
reșul Tg. Mureș, la bazinul „Di
namo" de la ora 11.

ÎNOT : La ștrandul „Tineretu
lui", de la ora 18, campionatele 
republicane de juniori.

In Bucegi

De peste hotare
• La Cairo au început Jocurile spor

tive arabe, care cuprind întreceri de 
atletism, haltere, box, lupte, baschet, 
fotbal, volei, tenis. în primele meciuri 
ale turneului de fotbal, Sudanul a în
trecut Libia Cu 4—2, iar R.A.U. a dis
pus de Aden cu 14—0. La baschet e- 
chipa Sudanului a întrecut cu 73—67 
reprezentativa Siriei.

• Tn cadrul campionatelor de natație 
ale R. D. Germane, sportivii J. Rother 
la 200 metri spate bărbați și Baerbel 
Grimmer la 200 metri bras femei au 
stabilit noi recorduri naționale, reali
zed 2’16’7/10 și, respectiv, 2’47”9/10.

• După 6 runde, în turneul interna
țional de șah de la Soci conduce ma
rele maestru Unzicker (R.F.G.) cu 4,5 
puncte, urmat de Zaițev (U.R.S.S.) 4
puncte. în runda a 6-a Unzicker a cîș
tigat la C. Garcia (Cuba), iar Zaițev l-a 
învins pe Jansa (R.S.C.).

• Cel mai important eveniment al 
anului sportiv în U.R.S.S. l-a consti
tuit finala celei de-a 8-a Spartachiade 
unionale a sindicatelor, competiție care 
a reunit peste 15 milioane de partici
pante înscriși la 28 de discipline. A- 
ceastă întrecere de masă a fost consi
derată ca o etapă importantă în pregă
tirea sportivilor sovietici pentru Spar- 
tachiada popoarelor din U.R.S.S. (1967) 
și Jocurile Olimpice de vară din Mexic 
(1968). In cursul întrecerilor s-au sta
bilit 9 recorduri mondiale, 10 europene, 
43 unionale și ale asociațiilor sindicale.

Anul școlar 
bate la ușă!

(Urmare din pag. I-a)

Să țină lecțiile în timpul iernii, 
ca și anul trecut, la sediul coope
rativei agricole de producție ? Și 
pentru că tot sîntem la capitolul 
geamuri, să amintim și de „exem
plul“ școlii din comuna Bălcești, 
raionul Oltețu. N-am reușit să 
stăm de vorbă cu nimeni din per
sonalul școlii, dar ușile larg des
chise ne-au permis să intrăm în 
mai multe clase. Vîntul bătea, în 
acea zi, puternic, ușile și geamu
rile erau neinchise. Ne-am expli
cat și singuri de ce lipseau atîtea 
ochiuri de ferestre. Școala ne în- 
tîmpina nu numai cu geamurile 
sparte, dar și cu praf pe mobilier, 
cu hîrtii și mucuri de țigări pe jos. 
Comentariile le credem de prisos, 
dar, firește, nu și măsurile pe care 
au datoria să le ia operativ orga
nele locale.

E oare un secret că bunul gos
podar nu strică azi ce a făcut 
ieri ? în general, nu, dar pentru 
tovarășii din conducerea școlii din 
comuna Racovița, se pare că da. 
După ce au terminat de zugrăvit 
localul școlii, ei și-au amintit că 
sînt stricate scocurile și burlanele 
de la streșini. Nu puteau fi făcute 
aceste lucrări mai înainte ? Fi
rește că da. Iată mici „scăpări“ 
care costă.

După cum se știe, potrivit ho- 
tărîrii Congresului al IX-lea al 
partidului, începînd cu noul an de 
învățămînt se extinde gratuitatea 
cărților școlare și la licee. Ca rod 
al acestui mare act de cultură, la 
15 septembrie se vor distribui 
gratuit circa 25 000 000 manuale. 
Difuzarea acestora a început la 10 
august în toată țara. în nume
roase școli manualele au și sosit, 
iar cadrele didactice le repartizează 
pe clase. în raioanele Rm. Vîlcea, 
Muscel, Curtea de Argeș, Găești 
volumele au ajuns în școli încă 
înainte de 23 August. în zilele 
următoare și în raioanele Corabia, 
Băilești, Balș, Craiova s-a termi
nat livrarea cărților școlare. La 
centrele de depozitare a manua
lelor din raioanele Strehaia, 
Vînju Mare, Gorj, Oltețu, Gilort 
și Turnu Severin am întîlnit di
rectorii școlilor din diferite cen
tre de comună care ridicau și 
cărțile ce revin școlilor din sa
tele ce aparțin de localitățile 
respective.

Cu prilejul raidului, am con
statat însă că nu peste tot se ma
nifestă grija cuvenită ca fiecare 
școală să intre la timp în pose
sia manualelor ieșite de sub ti
par. Ce „măsură“ a luat, de pildă, 
Uniunea regională a cooperative
lor de consum în raionul Satu- 
Mare tocmai în perioada de vîrf 
a acțiunii de difuzare a manuale
lor școlare ? A hotărît efectuarea 
unui inventar între 16—22 au
gust ! Nu e de mirare deci că 
școlile din comunele mai înde
părtate ca Homoroadele, Mi- 
cula, Hrib n-au intrat încă în 

posesia manualelor. Inventarul nu 
putea fi făcut într-un moment mai 
oportun ? Credem că da.

După ce editura și graficienii 
s-au străduit să dea cărților o hai
nă cît mai atrăgătoare, acum nu
meroși oameni participă la amba- 
larea și transportul manualelor, în- 
grijindu-se ca acest bogat tezaur 
de cultură să ajungă intact la des
tinatar— tînăra generație. Pache
te cu cărți învelite cu foiță albă 
sau de celofan sînt de pe acum 
pregătite în numeroase școli pen
tru ca în prima zi de învățătură 
să fie înmînate elevilor, o dată cu 
o delicată floare sau cu o crenguță 
de brad. Din păcate, am avut de 
consemnat și un caz — din feri
cire poate unic : la școala din 
comuna Murgașu, raionul Oltețu, 
pachetele cu manuale sosite în ziua 
de 2b august au fost „depozitate“ 
direct pe podeaua unei clase. Nu 
e de mirare că zilele trecute unele 
dintre ele aveau deja filele în
doite, murdare ; directorul școlii, 
Constantin Draiga, încredințase 
sarcina de sortare și repartizare 
pe clase... portarului.

★

Aspectul îngrijit al clasei, pros
pețimea, îi impresionează în mod 
deosebit pe elevi în prima zi de 
școală. în același timp, devine un 
aliat în munca de educare în spi
ritul păstrării bunurilor obștești, 
al asigurării ordinii și curățeniei 
în școli. Spre deosebire de 
anii anteriori, cînd au existat unele 
greutăți în aprovizionarea cu ma
teriale și asigurarea mîinii de lu
cru, în prezent școlile pot dispune 
de toate cele necesare pentru rea
lizarea la termen a lucrărilor de 
construcție și reparații planificate.

în ce privește difuzarea manua
lelor, trebuie luate măsuri grab
nice pentru ca fiecare școală să 
intre în posesia tuturor titlurilor 
ieșite de sub tipar. La rîndul lor, 
tipografiile au datoria să termine 
în cel mai scurt timp tirajele ce 
le revin, Oi care au nobila misiu
ne de à âsigura condiții tot mai 
bune de învățătură tinerei genera
ții să nu uite că anul școlar bate 
la ușă !

Acolo unde 
pluteau negurile

(Urmare din pag. I-a)

Zeci de ani tăietorii de lemne de 
pe aceste meleaguri, uitate de ca
tastifele înnoirilor, și-au curbat spi
nările tn lupta cu natura, de pe urma 
căreia asudau atîjia și se înavuțeau 
afît de pujini. Același topor cu tăișul 
învelit în scoarță, aceeași mîncare 
rece, același paf sub cerul nu totdea
una albastru și îndurător pentru ei. 
Și cîte alte locuri pe care pasul omu
lui nu le călca aproape niciodată I 
A trebuit să vină socialismul — hrana 
șl adevărul celor mulfi, al fiecăruia, 
al celui din urmă om — ca să Se 
rupă barierele terminus, ca civilizația 
să pătrundă tot mai mult către locu
rile inaccesibile altădată luminii. Tre
nuri forestiere, cu mașini electrice 
fabricate la noi în fără, șosele fores

tiere pînă la Seaca și pînă în alte 
părți, pe care le-ar invidia asfaltul, 
camioane de mare tonaj produse de 
industria românească, tractoare care 
dau verdelui brazilor, prin culoarea 
lor roșie, salutul acestor zile socia
liste, toate au fost făcute pentru ca 
munca oamenilor să fie mai ușoară 
și mai spornică, toate sînt mărturii 
ale viefii de azi, mereu mai bună și 
fără ferminusuri în drumul ei spre 
culmi.

A rămas și roata cu spife, dar pe 
drumurile inaccesibile mașinilor ea 
nu mai este însoțită de omul de altă
dată, cu fruntea plecată, cu idealurile 
trurreheafe, ci de altul, liber, stăpîn pe 
(ara lui. Prin aceste locuri, unde sin
gurele cărfi erau catastifele cu soco
teli, au apărut dormitoare, cantine, 
lumină electrică, biblioteci, magazine, 
și, o dată cu ele, galaxiile terestre 
au împins noaptea spre locurile de 
veghe și popas ale cerbilor carpa
tini. Prin satele ascunse în văi, în 
Maramureș sau în Apuseni, în așeză
rile din Deltă s-au construit școli, 
cămine culturale, dispensare medi
cale, arterele viefii pulsează acum 
printre masivii munfoși, pînă în inima 
pădurii.

Stema Republicii Socialiste Româ
nia, înscriindu-și pe fundal bogăția 
forestieră a tării, consemnează de 
fapt și adevărul despre schimbările 
multiple, evidente pentru oricine, pe
trecute în viafa oamenilor de aici. 
Muncitorul forestier de azi nu mai 
are nimic comun cu tăietorul de 
lemne de ieri. Nu s-a schimbat nu
mai nofiunea veche, s-au schimbat 
înseși formele acestei munci, conți
nutul ei, ridicînd pe muncitorul din 
pădure la valoarea ce i s-ar fi cu
venit din totdeauna. Din omul plătit 
ca să distrugă kilometri întregi din 
trupul codrului s-a născut, în condi
țiile de azi, în grija fafă de bogă
țiile naturale, omul de o valoare spi
rituală nouă, menit să protejeze, să 
sădească bogăția de mîine și să o 
predea, ca o ștafetă, generațiilor ce 
ne vor urma.

Dacă urci de la Lăpușna pe dru
mul care duce la „Stîna Oii”, în fata 
ochilor (i se deschide o priveliște 
greu de uitat. Te inundă o bucurie 
fără margini că ești cetăfeanul acestei 
fări frumoase, cu munfi care au ceva 
din demnitatea omului de azi, cu oa
meni care au ceva din semefia mun
ților.

Dacă pe hărțile geografice puncte
le terminus mai sînt încă consem
nate — pe harfa vie a tării, socia
lismul, în desfășurarea lui, le șterge 
treptat, dînd locurilor altă înfățișare 
și oamenilor cinstirea și dreptul la o 
viafă pe măsura strădaniei lor.

Fiecare investiție 
realizată la termen

(Urmare din pag. I-a)

O deosebită însemnătate pentru 
punerea la timp în funcțiune a noi
lor obiective și executarea lucrări
lor la un înalt nivel calitativ are 
livrarea la termen a utilajelor con
tractate. In momentul de față, uzi

nele „Independența“-Sibiu, „Grivi- 
ța Roșie“ și Uzina de pompe din 
București au restanțe la livrările 
către șantierul nostru. Tot atît de 
importantă este și asigurarea cali
tății utilajelor. Din constatările 
noastre asupra celor livrate pînă 
acum reiese că în întreprinderile 
respective sînt necesare în conti
nuare eforturi susținute în această 
direcție.

în ce privește calitatea lucrărilor 
de construcții-montaj ale obiective
lor intrate în funcțiune, putem 
spune că a fost corespunzătoare. 
Colectivul nostru se bizuie pe ex
periența lucrărilor executate pe 
alte șantiere, dispune de aparatură 
modernă pentru urmărirea calității 
sudurilor, verificarea rezistenței 
materialelor etc., iar în unele cazuri 
beneficiem de sprijinul unuia din
tre laboratoarele Ministerului In
dustriei Chimice. Calitatea consti
tuie în continuare un obiectiv e- 
sențial. Acum, finind seama că se 
apropie timpul friguros, cînd rit
mul de lucru trebuie să se menți
nă la nivelul lunilor de vară, ne 
preocupă aplicarea unui șir de mă
suri cu caracter preventiv, spre a 
asigura executarea unor lucrări de 
calitate cît mai bună.

Din discuții s-a desprins că, în 
vederea scurtării duratei de exe
cuție a noilor obiective, este impe
rios necesar să fie folosite mai 
bine mașinile și utilajele, să fie 
extinse larg metodele moderne de 
lucru. în acest sens, în planul în
tocmit a fost consemnată măsura 
privind executarea cu ajutorul co- 
frajelor glisante a silozurilor de 
fosforită care vor fi ridicate în pri
mul trimestru al anului viitor. 
Pentru secțiile care în final își vor 
mări capacitățile de producție — 
de acid sulfuric, de îngrășăminte 
complexe — la fundațiile respecti
ve se va folosi un sistem de fora
re la adîncime a piloților, conco
mitent cu betonarea lor. Planul 
prevede și alte măsuri importante, 
printre care folosirea pe scară mai 
largă a prefabricatelor grele, coor
donarea judicioasă a lucrărilor de 
construcții cu cele de montaj, a- 
provizionarea promptă a punctelor 
de lucru cu materiale. în vederea 
creșterii productivității muncii și 
îmbunătățirii calității betoanelor 
vom monta în scurt timp o stație 
automatizată de preparat betoane, 
în mod stăruitor ne vom ocupa de 
dotarea tuturor locurilor de muncă 
cu utilaje de mică mecanizare, de 
ridicarea calificării muncitorilor, 
îndeosebi a zidarilor, betoniștilor și 
dulgherilor.

în anul 1966, cea mai mare pon
dere în plan o au lucrările din eta
pa a IV-a — mărirea capacității 
fabricilor de amoniac, uree, azotat 
de amoniu și acid azotic. Pentru 
realizarea la termen a acestor im
portante obiective socotim necesar 
ca forurile centrale de resort — 
C.S.P., Ministerul Industriei Chi
mice, Ministerul Comerțului Exte
rior — să ia toate măsurile pentru 
a asigura pe întregul șantier con
dițiile desfășurării lucrărilor în 
ritm susținut încă din prima lur-ă 
a noului an. însuflețiți de sarcini
le ce le au în față, constructorii și 
montorii combinatului își vor spori 
eforturile în întrecere spre a rea
liza obiectivele planificate în ter
menele stabilite și la un înalt ni
vel calitativ.



Santo Domingo VIETNAMUL DE SUD
ATENA

După instaurarea 
guvernului provizoriu
• Șeful guvernului promite 
organizarea alegerilor in 9 
luni • Colonelul Caamano 
cheamă la continuarea luptei 
în vederea retragerii trupe

lor intervenționiste

SANTO DOMINGO 4 (Ager
pres). — După cum s-a mai anun
țat, la Santo Domingo a fost 
instalat vineri guvernul provizoriu 
dominican condus de Hector Gar
cia Godoy, ministru al afacerilor 
externe în guvernul fostului pre
ședinte Juan Bosch. în cuvîntarea 
inaugurală, Godoy a promis că gu
vernul său va depune toate efortu
rile pentru organizarea alegerilor 
generale într-o perioadă de nouă 
luni. El a chemat poporul domini
can să se unească „pentru a face 
ca perioada de rămînere a trupe
lor intervenționiste străine în tară 
să fie cît mai scurtă posibil“.

Instalarea guvernului provizoriu 
dominican, instituit după o for
mulă propusă de O.S.A., pentru a 
se ieși din actuala criză, a avut loc 
după tratative îndelungate purtate 
de Comisia de mediere a O.S.A. cu 
reprezentanții guvernului constitu
tionalist și ai juntei militaro-civlle. 
Noul guvern va discuta cu repre
zentanții O.S.A. problema retrage
rii forțelor interamericane din a- 
ceastă țară. Deocamdată nu s-a a- 
nunțat lista membrilor cabinetului, 
în aceeași zi a avut loc o ceremo
nie, în cadrul căreia guvernul con
stitutionalist, condus de colonelul 
Francisco Caamano, și-a prezentat 
demisia în fața membrilor Congre
sului dominican ce funcționase în 
perioada mandatului fostului pre
ședinte Juan Bosch. Luînd cuvîn- 
tul în fața mulțimii adunate în 
Piața Constituției, colonelul Ca
amano a chemat la continuarea 
luptei pînă la retragerea tuturor 
trupelor intervenționiste din țară 
și a instaurării libertăților demo
cratice și drepturilor omului. A ur
mat o manifestație în favoarea for
țelor constituționaliste. După apre
cierile agenției France Presse, la 
manifestație au participat 150 000 
de persoane.

în fața opoziției crescinde a populației

Guvernul de la Saigon 
adoptă măsuri teroriste

in legătură cu alegerile 
prezidențiale

în Consiliul de Securitate

PROBLEMA CAȘM1RULUÎ
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Sîmbătă seara s-a întrunit Consi
liul de Securitate pentru a lua în 
discuție problema Cașmirului. Sînt 
prezenți, de asemenea, reprezen
tanții părților în conflict — India 
și Pakistanul — care nu sînt mem
bri ai Consiliului.

SAIGON 4 (Agerpres). — într-o 
ședință prezidată de șeful statului, 
generalul Nguyen Van Thieu, gu
vernul militar de la Saigon a 
adoptat hotărîrea „de a zdrobi fără 
ezitare orice manifestare de împo
trivire față de guvern“. Măsurile 
adoptate de guvern, caracterizate 
de agențiile de presă occidentale 
ca fiind „extrem de drastice“, se 
îndreaptă împotriva instituțiilor de 
învățămînt superior, unde „moc
nește nemulțumirea și ostilitatea 
față de unii lideri militari, printre 
care însuși șeful statului, Nguyen 
Van Thieu“. Unități mobile de po
liție vor ține sub strictă suprave
ghere așa-numitele „zone de acti
vitate militară, care sînt create pe 
majoritatea teritoriului ocupat de 
trupele guvernamentale“. Potrivit 
agenției Reuter, generalul Thieu a 
declarat furios că „poliția capătă 
dreptul de a organiza descinderi la 
orice oră din zi și din noapte Ia 
domiciliile celor care s-au mani
festat sau sînt suspecți de a se 
manifesta în mod ostil la adresa 
guvernului“. Grevele și adunările 
publice, citirea ziarelor și a litera
turii necenzurate de poliție, men
ționează agenția, îi fac pasibili de 
pedepse grele (inclusiv pedeapsa 
cu moartea) pe cetățenii sud-viet- 
namezi în cauză.

LUPTE ÎN DELTA MEKONG
SAIGON 4 (Agerpres). — Agen

țiile de presă semnalează că în 
ultimele 24 de ore, operațiunile mi
litare au fost concentrate îndeo
sebi în regiunea deltei fluviului 
Mekong. Potrivit comunicatelor 
militare guvernamentale și ameri
cane, în aceste lupte au fost anga
jate 5 batalioane guvernamentale, 
o brigadă fluvială și elicoptere a- 
mericane. Se semnalează, de ase
menea, atacul întreprins de forțele

patriotice în regiunea situată la 
circa 200 km sud-est de Saigon 
împotriva unor posturi guverna
mentale întărite. Pierderile sufe
rite de garnizoana atacată, trans
mite agenția France Presse din 
Saigon, sînt considerabile. în 
cursul zilei de sîmbătă, avioane 
americane strategice de tipul 
„B-52“ au decolat de la baza din 
Guam efectuînd noi bombarda
mente asupra regiunii Quang Tin, 
precum și asupra altor localități 
din zona platourilor centrale, unde 
se consideră că există poziții întă
rite ale patrioților sud-vietnamezi.

PARIS 4. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite •' Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat publici
tății un comunicat în care se 
afirmă poziția partidului în legă
tură cu alegerile prezidențiale 
ce vor avea loc la 5 decembrie. 
Singurul mijloc de a deschide ca
lea unei adevărate democrații, se 
spune în comunicat, este „prezen
tarea unui candidat comun al tu
turor partidelor de stînga și or
ganizațiilor democratice, pe baza 
unui program minimal sau a unei 
platforme comune“. Comunicatul 
adaugă că, în cazul în care 
Partidul socialist respinge o ase
menea înțelegere cu comuniștii, 
„Partidul Comunist Francez va 
prezenta un candidat, care va ac
ționa în favoarea unirii forțelor 
muncitorești și democratice“.

VIETNAMUL DE SUD : Armata de eliberare instalează mitraliere anti
aeriene mobile pentru a da replica binemeritată avioanelor inamice

Azi întrevedere
Papandreu - Canellopoulos

Un nou partid 
în Canada

TÎRGUL DE LA SALONIC 
LA A 40-A ANIVERSARE

Sîmbătă s-au des
chis din nou porțile 
„Tîrgului Internațional 
de la Salonic". La tîr
gul din acest an, cînd 
se sărbătoresc două 
aniversări — 40 de ani 
de la înființare și 30 
de ani de funcționare 
neîntreruptă — sînt 
prezenți expozanți din 
23 de țări din 5 con
tinente, care și-au e- 
talat produsele — de 
la bomboane, pînă la 
mașini grele și nave 
cosmice — pe o supra
față de peste 78 000 
m p. Printre țările par
ticipante se află Bul
garia, Cehoslovacia, 
Italia, Polonia, R.F.G., 
România, S.U.A., Uniu
nea Sovietică etc. Se 
remarcă faptul că pro
dusele celor opt țări 
socialiste prezente la 
tîrg ocupă 54 la sută 
din suprafața totală 
de expunere.

în legătură cu par
ticiparea țării noastre 
la acest tîrg, ne-am 
adresat directorului 
pavilionului românesc, 
Nicolae Enescu, care 
ne-a spus următoare
le : „La tîrgul de la 
Salonic România par
ticipă pentru a zecea 
oară. Expunem o ga
mă variată de produ
se ale industriei con
structoare de mașini, 
ale industriei bunuri

lor de consum etc., pe 
o suprafață de o mie 
de m p. Ne prezentăm 
pentru prima dată la 
Salonic cu aparate de 
înaltă tehnicitate des
tinate folosirii pașni
ce a atomului, cu pa
tru tipuri de tractoare 
și altele. Pe terenul 
descoperit de lîngă 
pavilionul nostru se 
află camionul „Bu- 
cegi", o remorcă bas
culantă și alte mașini 
grele. In interior sînt 
expuse mașini-unelte 
și agregate, produse 
petroliere și chimice, 
electromotoare, anve
lope, rulmenți și al
tele".

Atît primii vizitatori, 
cît și presa locală a- 
preciază pozitiv cali
tatea produselor ro
mânești, sistemul sim
plu și modern de 
expunere. De exem
plu, ziarul „Tesa- 
loniki" publică un 
articol elogios des
pre participarea țării 
noastre la tîrg sub ur
mătorul titlu : „Impre
sionantul aspect al 
pavilionului român. 
Pavilionul român pro
duce anul acesta o 
deosebită impresie".

Dintre aparatele de 
înaltă tehnicitate pre
zentate se remar
că modelul navei 
cosmice „Vostok" din

pavilionul Uniunii So
vietice și modelul sa
telitului american de 
telecomunicații „Sin- 
com" — în pavilionul 
S.U.A.

Oameni de afaceri 
greci, precum și multe 
alte ziare ateniene, își 
exprimă surpriza față 
de participarea sub 
posibilități a țărilor 
Pieței comune, cu ex
cepția Italiei. în acest 
sens se relevă faptul 
că doar 7 la sută din 
suprafața de expune
re a tîrgului este ocu
pată de 5 țări ale a- 
cestui organism eco
nomic vest-european. 
Produsele Italiei, par
ticipantă tradițională 
la acest tîrg, ocupă o 
suprafață de aproape 
trei ori mai mare ca a 
celorlalte cinci țări 
ale Pieței comune 
luate la un Ioc. De a- 
semenea, se sublinia
ză că, începînd din 
anul asocierii Greciei 
la Piața comună — 
1963 — participarea
celor „șase" a marcat 
în general o continuă 
scădere.

Țara gazdă expune 
într-un pavilion aran
jat cu gust produsele 
de export industriale 
și alimentare tradițio
nale,

C. ALEXANDROAIE

belgrad: încheierea vizitei lui G. A. Nasser

ATENA 4 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că la 4 septembrie liderul Uniunii 
de centru, Papandreu, a dat publi
cității la Atena o declarație în care 
a arătat că „Uniunea de centru ac
ceptă — în principiu — propune
rea liderului E.R.E., Canellopoulos,

de a se forma un guvern al Uniunii 
național radicale, sub președinția 
acestuia, care să organizeze alegeri 
în termenul prevăzut de constitu
ție“. în același timp, în capitala 
Greciei s-a anunțat că prima în
trevedere dintre Papandreu și Ca
nellopoulos va avea loc la 5 sep
tembrie.

MONTREAL 4 (Agerpres). — în 
Quebec a fost constituit un nou 
partid politic — „Blocul Quebecu- 
lui“ — care preconizează ca „prin 
intermediul unei noi constituții să 
se asigure și unitatea integrală a ce
lor două națiuni (populația de lim
bă franceză și cea de limbă en
gleză — N.R.) în cadrul adminis
trației țării“.

BELGRAD 4 (Agerpres). — A- 
genția Taniug a transmis comuni
catul comun cu privire la convor
birile dintre I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, și Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, care au avut loc cu 
prilejul vizitei în Iugoslavia a pre
ședintelui Nasser. în comunicat se 
arată că cele două părți și-au rea
firmat atașamentul față de princi
piile coexistenței pașnice ; au de
clarat că trebuie să se pună capăt 
neîntîrziat bombardării R. D. Viet
nam și să fie îndeplinite acordu
rile de la Geneva din 1954. De ase
menea, comunicatul condamnă co
lonialismul, reafirmă sprijinul ce
lor două țări față de popoarele 
care luptă pentru libertate și in
dependență.

în comunicat se subliniază ata
șamentul celor două guverne la 
principiile și hotărîrile conferințelor 
țărilor neangajate de la Belgrad și 
Cairo. Părțile și-au reafirmat în

crederea în vitalitatea politicii ță
rilor neangajate și au subliniat 
răspunderea ce le revine în men
ținerea păcii internaționale.

în ce privește relațiile dintre 
cele două țări, părțile au apreciat 
că colaborarea pe baza respectului 
reciproc și intereselor comune con
tribuie la întărirea prieteniei din
tre cele două țări.

Președintele I. B. Tito a acceptat 
invitația președintelui Nasser de a 
vizita Republica Arabă Unită.

★

încheindu-și vizita oficială de 
patru zile în R. S. F. Iugoslavia, 
președintele Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser, a părăsit 
la 4 septembrie Belgradul, îndrep- 
tîndu-se spre Cairo. La aeroport, 
președintele Nasser a fost condus 
de Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, și de alte per
soane oficiale. în aceeași zi preșe
dintele Nasser s-a întors la Cairo.

Două decenii de la capitularea Japoniei

EVENIMENTE ISTORICE PLINE DE ÎNVĂȚĂMINTE
Popoarele lumii evocă în aceste 

zile memorabilul eveniment de 
acum 20 de ani — capitularea ne
condiționată a Japoniei, actul care 
a marcat sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial.

înfringerea definitivă a milita
rismului nipon și încheierea războ
iului în Asia au întregit și desăvîr- 
șit istorica victorie repurtată asu
pra fascismului în Europa prin 
lupta popoarelor, prin eforturile 
desfășurate de marea coaliție anti- 
hitleristă din care făceau parte 
U.R.S.S., Anglia, S.U.A. și multe 
alte țări și în cadrul căreia greul 
războiului l-a purtat Uniunea So
vietică. în lupta pentru zdrobirea 
Japoniei militariste, dusă de ță
rile coaliției antifasciste, au dat 
dovadă de un eroism fără seamăn 
popoarele cotropite de imperialis
mul japonez — în primul rînd po
porul chinez — care nu și-au pre
cupețit pingele pentru împlinirea 
aspirațiilor lor spre libertate și in
dependență. Loviturile puternice 
date dușmanului de viteaza Armată 
.Sovietică, după intrarea în război 
a U.R.S.S., au avut un rol de sea
mă în zdrobirea mașinii de război 
japoneze. O contribuție însemnată 
la înfringerea Japoniei militariste 
a avut-o eroica Armată Popu
lară Chineză de Eliberare. în con
știința generației prezente și a ge
nerațiilor viitoare va rămîne 
veșnic vie amintirea tuturor ace
lora prin ale căror lupte și sacrifi
cii s-a pus capăt celei mai crîncene 
conflagrații din istorie.

în perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, Japonia a pășit pe 
calea agresiunii. Ea a ocupat în 
1931 Manciuria, transformînd-o în- 
tr-un stat marionetă și un cap de 
pod militar pe continentul asiatic. 
Semnînd împreună cu Germania 
hitleristă așa-numitul „pact anti- 
comintern“. Japonia militaristă a 
devenit principalul aliat al hitle- 
riștilor în Asia ; ea a dezlănțuit 
în iulie 1937 un război de mare 
amploare pentru îngenuncherea și 
aservirea poporului chinez și 
transformarea Chinei într-un a- 
vanpost în vederea cuceririi de 
noi teritorii. Poporul chinez a opus 
acestei agresiuni o largă mișcare 
de rezistență. în pofida tacticii 
trădătoare a Gomindanului, Parti

dul Comunist Chinez a făurit, sub 
conducerea sa, alianța muncitoreas- 
că-țărănească, a creat un larg 
Front unic antijaponez. El a mobi
lizat întregul popor Ia lupta împo
triva agresorului, a creat două ar
mate populare revoluționare și a 
desfășurat un larg război de parti
zani, — războiul său popular de re
zistență antijaponeză fiind o parte 
însemnată a giganticei lupte a tu
turor forțelor care s-au ridicat îm
potriva fascismului.

Urmărind să-și asigure noi pozi
ții economice și militare, să înlătu
re din Asia pe principalii săi ri
vali — S.U.A. și Anglia — Japo
nia a atacat în decembrie 1941 po
sesiunile acestora din Oceanul Pa
cific. în prima parte a războiului, 
ea a reușit să ocupe majoritatea 
țărilor din Asia de sud-est. Dacă 
militariștii japonezi nu s-au a- 
venturat să cotropească teritorii 
asiatice ale Uniunii Sovietice, a- 
ceasta se datorește cursului pe care 
l-a luat războiul în Europa, strălu
citelor izbînzi ale Armatei Sovieti
ce la Moscova, la Stalingrad, des
fășurării contraofensivei ei impe
tuoase spre Vest. Lupta eroică a 
popoarelor coaliției antihitleriste, 
avînd ca forță principală Uniunea 
Sovietică, la care și-a adus contri
buția și poporul român și armata 
sa, a fost încununată de epocala 
victorie de la 9 Mai 1945 asupra 
Germaniei hitleriste. Această vic
torie a avut un rol de cea mai 
mare însemnătate în înfringerea 
Japoniei militariste, permițînd con
centrarea forțelor spre zdro
birea ultimului bastion al agre
siunii și terminarea cu succes a 
războiului.

La 8 august 1945, Uniunea Sovie
tică, potrivit angajamentelor ce și 
le-a asumat, a intrat în războiul 
împotriva Japoniei militariste. For
țele sale armate au zdrobit arma
tele inamice din provincia Kwan- 
tung, care constituiau armate de 
elită ale agresorilor japonezi. La 
11 august, Armata Populară chi
neză de Eliberare a trecut la o- 
fensivă generală dînd puternice 
lovituri dușmanului. Tocmai ope
rațiile militare desfășurate pe 
continent împotriva grosului for
țelor inamice au dat lovitura 
de grație mașinii de război ja

poneze. Sînt lipsite de orice te
mei încercările anumitor istorio
grafi burghezi de a prezenta lucru
rile ca și cum sfîrșitul războiului a 
fost grăbit de cele două bombarda
mente atomice ale aviației ameri
cane la Hiroșima și Nagasaki. A- 
cestea n-au constituit decît o inuti
lă vărsare de sînge, cît și o ma
nevră politică de intimidare a po
poarelor pentru perioada postbe
lică.

La 2 septembrie 1945, Japonia 
militaristă a semnat, pe puntea va
sului american „Missouri“, actul 
capitulării necondiționate. Popoa
rele lumii salutau cu entuziasm 
încheierea completă a celui de-al 
doilea război mondial.

Victoria asupra fascismului ger
man și militarismului japonez, e- 
venimente de uriașă însemnătate 
istorică mondială, au avut reper
cusiuni adînci asupra dezvoltării 
sociale. Popoarele dintr-o serie de 
țări europene și asiatice, eliberate 
de sub jugul cotropitorilor fasciști, 
și-au luat soarta în propriile mîini 
și au pășit la făurirea unei vieți 
noi.

în Asia, marele popor chinez, 
repurtînd o victorie strălucită în 
războiul civil dezlănțuit de Cian- 
kaișiști cu sprijinul imperialismu
lui american, a alungat pe colo
nialiști și a proclamat Republica 
Populară Chineză. Eliberate de 
sub jugul imperialismului nipon, 
popoarele coreean și vietnamez 
și-au făurit republicile lor demo- 
crat-populare — R.P.D. Coreeană 
și R. D. Vietnam. Popoarele între
gii Asii și-au intensificat lupta lor 
de. eliberare și multe dintre ele 
au scuturat jugul colonial, pornind 
pe calea dezvoltării independente.

Formarea sistemului mondial 
socialist, sporirea rolului clasei 
muncitoare și mișcării comuniste 
internaționale, avîntul mișcării de 
eliberare națională, creșterea tu
turor forțeloi’ democratice și iu
bitoare de pace au schimbat ra
portul de forțe pe plan interna
țional în favoarea democrației, 
păcii și socialismului.

Dar imperialismul, nesocotind 
lecțiile celui de-al doilea război 
mondial, n-a renunțat la ideea 
de a modifica prin forță cursul 
istoriei ; el întreprinde noi aten

tate împotriva păcii și libertății 
popoarelor, creînd grave prejudi
cii pentru securitatea generală. La 
20 de ani de la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, pe pămîn- 
tul Asiei mai curge sînge. Una 
din victimele politicii japoneze de 
cotropire, poporul vietnamez, este 
în prezent obiectul agresiunii im
perialismului american. Poporul 
român și-a unit glasul cu cel al 
popoarelor lumii, a condam
nat și condamnă cu hotărî- 
re intervenția S.U.A. în Viet
namul de sud și bombardamen
tele asupra R. D. Vietnam, cerînd 
în mod ferm să sè pună capăt 
acestor acte de război, să fie re
trase toate trupele intervenționiste. 
să fie respectat dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta.

înfringerea imperialismului ni
pon a creat și pentru poporul ja
ponez perspectiva unei vieți de
mocratice și pașnice. Cercurile 
imperialiste continuă însă să 
considere Japonia o bază mi
litară, unde sînt dislocate mari 
forțe armate și armament ameri
can, și caută s-o atragă cît mai 
adine în combinațiile lor agresive. 
Această orientare, care nu poate 
decît să sporească încordarea în 
Extremul Orient, întîmpină deza
probarea poporului japonez care-și 
manifestă ferm năzuința de a trăi 
în pace, de a-și dedica eforturile 
propășirii și înfloririi țării sale, de 
a dezvolta relații de prietenie și 
colaborare cu țările asiatice, cu 
alte țări indiferent de orînduirea 
lor socială. Poporul nostru pri
vește cu simpatie aceste năzuințe 
și dorește să dezvolte cu Japonia 
legături rodnice, în spiritul coexis
tenței pașnice.

Aniversînd. două decenii de la 
sfîrșitul războiului, popoarele își 
reafirmă voința de a face totul 
pentru ca o nouă conflagrație 
mondială să nu mai fie posibilă. 
Mai mult ca oricînd este necesar 
ca toate forțele progresului și păcii 
să intensifice eforturile împotriva 
acțiunilor agresive ale imperialis
mului, să-și întărească unitatea în 
lupta pentru salvgardarea păcii.

Ion FÎNTÎNARU

peru: Continuă luptele între forțele 
guvernamentale și partizani

• Partizanii au aruncat în aer mai multe 
poduri e Prezența în apele teritoriale pe
ruviene a unor nave de război americane

LIMA 4 (Agerpres). — Presa din Lima relatează că în regiunile 
Ayacucho și Pucuta au avut loc noi lupte între forțele guvernamen
tale peruviene și unitățile de partizani. Un purtător de cuvint al for
țelor aeriene a declarat că aviația a continuat bombardamentele asu
pra diferitelor puncte din Munții Anzii Cordilieri, S-a anunțat că par
tizanii au aruncat în aer mai multe poduri și au distrus șosele pentru 
a împiedica înaintarea trupelor guvernamentale.

într-o conferință de presă ținută 
la Lima, fostul dictator al țării, 
Manuel Odria, care conduce parti
dul de extremă dreaptă „Uniunea 
națională odristă“, a recunoscut că 
unitățile de partizani operează în 
9 din cele 24 de departamente ale 
țării. „Nu cred că este prudent să 
considerăm că armata va putea în
vinge ușor și într-un termen scurt 
pe partizani“ — a spus el.

In urma demonstrațiilor

între timp, președintele guver
nului Peruvian, Fernando Belaunde 
Terry, a avut o întrevedere cu se
cretarul de stat adjunct al S.U.A., 
Jack Hood Vaughn, care întreprin
de o călătorie în diferite țări lati- 
no-americane, cu care a discutat 
problema sporirii ajutorului mili
tar american pentru armata peru- 
viană. Mișcarea revoluționară de 
stînga, care activează în ilegalitate, 
a denunțat prezența în apele teri
toriale peruviene a unor nave de 
război ale S.U.A. avînd la bord in
fanteriști marini.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SCURTE ȘTIRI
NICOSIA. într-un interviu a- 

corelat unui reporter al televi
ziunii italiene, președintele Ci
prului, Makarios, a declarat că 
guvernul cipriot nu se va opune 
unei înlocuiri, la jumătatea a- 
cestei luni, a unei părți a contin
gentului turc din insu«/

NÜRNBERG. Grupul social-de- 
mocrat din parlamentul vest-eu
ropean de la Strasbourg s-a în
trunit vineri la Nürnberg pentru 
a dezbate situația creată în rela
țiile dintre țările din Europa oc
cidentală. Participantă au adop
tat o rezoluție în care cer solu
tionarea grabnică a crizei din 
Piața comună. în disputa din 
Piața comună, deputății sociaî- 
democrați se situează de partea 
acelora care susțin extinderea 
prerogativelor parlamentului eu
ropean și accentuarea caracteru
lui supranational al unora din 
organismele vest-europene.

CAPETOWN. La un mitțr tare 
a avut loc, arhiepiscopul Kx,-;icii 
anglicane a declarat că tn Repu
blica sud-africană la fiecare 44 de 
cetateni revine un deținut. EI a a- 
rătat că, în comparație cu anul 1954, 
numărul deținuțtlor a crescut de 
două ori, afungînd astăzi la 70 000 
de persoane.

HANOI. Delegația Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, con
dusă de Hoang Van Hoan, vice
președinte al Comitetului perma
nent al Adunării Naționale, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
s-a înapoiat la 3 septembrie la 
Hanoi în urma vizitelor făcute în 
Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Co
reeană, Republica Populară Mon
golă și U.R.S.S.

LIMA. Președintele Republicii 
Peru, Fernando Belaunde Terry, 
a anunțat că va întrerupe exploa
tarea zăcămintelor de petrol din 
regiunile Brea șî Parinas, apar- 
ținînd companiei petroliere 
„Standard Oil" din New Jersey, 
dacă această companie va conti- <țr 
nua să refuze ofertele făcute de 
guvernul peruvian în vederea 
încheierii unui acord.

CARACI. După cum anunță a- 
genția China Nouă, Cen I, vice- 
premier și ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, a sosit 
sîmbătă la Caraci, în drum spre 
Republica Mali, unde întreprin
de o vizită prietenească. La so
sirea la Caraci, Cen I a fost în- 
timpinat de ministrul de externe 
pakistanez, Z. A. Bhutto, și de 
alte oficialități. El va rămîne in 
Pakistan pină la 5 septembrie și 
va avea convorbiri cu ministrul 
de externe Bhutto.

BUDAPESTA. Agenția M.T.I. 
anunță că la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Francez, la 3 septembrie a 
plecat la Paris o delegație a 
P.M.S.U. condusă de Zoltan Ko- 
mocsin, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

HAVANA. Primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a avut o 
convorbire cu Gaston Soumialot, 
lider al mișcării de eliberare na
țională din Congo (Leopoldville), 
care se află în prezent într-o vi
zită la Havana.

SANTIAGO DE CHILE. Came
ra deputaților din Congresul 
chilian a aprobat un amenda
ment la Constituție în virtutea 
căruia orice proprietate va pu
tea fi expropriată atunci cînd in
teresele naționale o cer. De ase
menea, a fost aprobat amenda
mentul prin care cetățenii in 
vîrstă de peste 18 ani, inclusiv 
cei analfabeți, vor avea drept de 
vot.

VARȘOVIA. La invitația lui 
Adam Rapacki, ministrul de ex
terne al R. P. Polone, Michael 
Stewart, ministrul de externe al 
Marii Britanii, va face o vizită 
oficială in Polonia intre 17 și 
21 septembrie.

studenților sud-coreeni

DOUĂ UNIVERSITĂȚI 
AU FOST ÎNCHISE

SEUL 4 (Agerpres). — „Două 
dintre cele mai vechi și mai renu
mite universități sud-coreene au 
fost închise pe un termen nedefi
nit“, relatează agenția Associated 
Press, referindu-se la represaliile 
întreprinse de guvernul de la Seul 
în urma marilor demonstrații de 
protest studențești.

Anunțînd această hotărîre a gu
vernului, ministrul educației, Kwon 
O-Byung, a declarat că universită
țile „Korea“ și „Yonsei“ își între
rup activitatea pînă cînd se va 
constata că conducerea lor a luat 
toate măsurile pentru a preveni de
monstrațiile studenților de aici, 
în ciuda acestei măsuri guverna
mentale, un purtător de cu vînt al 
studenților a declarat că demon
strațiile împotriva tratatului pri
vind așa-numita normalizare a re
lațiilor japono—sud-coreene nu 
vor înceta.

ANGOLA : în rindurlle patrioților luptă și femei. Aceste trei fete au venit 
din interiorul țării
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