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INTERZISĂ! Proletari din toate țările, uniți-vă

In regiunea Bacău, 
in raioane ca Ad- 
jud, Bacău, Roman, 
Tg. Neamț pri Piatra 
Neamț, holdele sînt 
pîrguite, combinele și 
secerătorii se află în 
lanurile de grîu.

„La zi", țăranii co
operatori mai au de 
făcut și alte lucrări. 
E o perioadă de vîrf 
în care forța mecani
că și manuală e pe 
de-a întregul solici
tată. Aproape două 
treimi din numărul 
forțelor de muncă a- 
flate în unitățile a- 
gricole ale 
sînt formate 
neri. Cum 
ei acestor i 
care se cer ?

In cooperativele a-

gricole din Fărăoani, 
Nicolae Bălcescu, Ne
gri, Valea Seacă din 
raionul Bacău, ori 
Păunești, Corbeni și 
Păcești din raionul
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pe combine, 50—60 la 
transportul recoltei 
și la ariile de treier, 
iar cîte 300—400 la 
seceriș, pe solele un
de nu se poate lucra 
cu mijloace mecani
zate.

La Negri, de exem
plu, 
U.T.C. 
peste 
la seceriș, 80 dintre ei 
au fost repartizați să 
lucreze alături de tot 
atîția conducători de 
atelaje și cei patru 
șoferi de pe camioane 
la transportul recol
tei, 22 la deservirea

organizația 
a antrenat 

300 de tineri,

MW
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Adj ud și altele, pre
zența tinerilor la lu
cru e marcată prin 
locurile „cheie" pe 
care ei le ocupă în 
prezenta campanie. 
Cîte 20—30 lucrează

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Primirea
de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a ambasadorului
U.R.S.S

In ziua de 28 iulie 1966, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit în audiență pe tovarășul A. V. Ba
sov, ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. la București, la cererea ace
stuia.

A fost de față tovarășul Andrei Păcuraru, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o discuție tovă
rășească.

COLOCVIU DESPRE

MIERCURI

27 IULIE 1966

l/Z/El EOVARAȘGIJJI
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In timpul convorbirilor romăno-turci

Convorbiri oficiale

româno turce protocolare

• Ce acțiuni se organizează de către uzine și ministere 
pentru perfecționarea pregătirii profesionale a ingineri
lor și tehnicienilor ?

• In ce măsură răspund ele multiplelor probleme pe 
care Ie pune spre rezolvare producția — și dacă nu, ee 
forme și acțiuni credeți că le-ar putea lua locul ?

• Cum este organizată — sau cum ar trebuie să fie 
organizată — perioada de stagiatură pentru a da posi
bilitate tinerilor ingineri să se integreze cit mal rapid

in activitatea de rezolvare a sarcinilor ce le revin la 
locul de muncă?

• Cum se desfășoară activitatea de informare și docu
mentare tehnică a inginerilor — unde, in ce sectoare și 
de ce, nu satisface cerințele imediate ale producției ?

' Uzina mecanica din Turna
Severin. Aici se construiesc 

' motonave de 2 000 lone, șalan- 
dre de 500 metri cubi, șlepuri 
de 100 tone, precum și diferite 
vagoane de căi ferate de mar
ts și vagoane pentru transpor
tul materialelor pulverilente. 
In fotografie : Se lucrează la 

I construcția recipien/fior pentru 
vagoanele de transportat ci

ment In vrac.

„In țara noastră — se spu
nea în lucrările celui de al 
VlII-lea Congres al V.T.C., 
există mii și mii de monu
mente, vestigii care vorbesc 
generației actuale despre glo
rioasele tradiții din trecut“.

Grija și prețuirea pe care 
trebuie să o acorde tînăra ge
nerație vestigiilor trecutului a 
fost scoasa în evidență și cu 
prilejul unei anchete între
prinsă de ziarul nostru în rîn- 
dul oamenilor de știință, is
torici, sociologi. Reluînd a- 
ceastă idee, ziarul își propune 
să publice o serie de anchete 
și reportaje, privind felul cum 
tineretul, școala și organizația 
U.T.C., în lumina hotărîrilor 
Congresului al VlII-lea al 
U.T.C., îngrijesc și popu
larizează moștenirea culturală 
din trecutul poporului nostru.

Primul popas l-am făcut în

STAGIATURĂ
Aceste întrebări au fost a- 

dresate, în cadrul unei anche
te inițiată de ziar, multor 
ingineri și tehnicieni din 
industrie. La rubrica „Unde 
începe și unde se termină 
specializarea" au apărut pri
mele răspunsuri în numerele 
anterioare ale ziarului. Pentru 
a pune în lumină multiplele 
posibilități existente și pentru 
a sugera noi modalități de 
perfecționare a pregătirii pro
fesionale a cadrelor tehnice, 
continuăm schimbul de opinii 
inaugurat de această rubrică.

Sintetizăm, în acest articol, 
citeva din părerile exprimate 
de participanții la ancheta 
ziarului despre organizarea 
stagiaturii în producție a in
ginerilor.

Ing. EMILIA SĂRÂȚEANU, 
C.I.L. Gălăuțaș

Stagiatura are mare impor
tanță pentru tînărul inginer. 
Dacă ea va fi folosită din 
plin pentru cunoașterea uzi
nei, a întregului proces de 

POTECI NEBĂTUTE — 
PE UN ITINERAR ISTORIC

regiunea Suceava. Aici există 
un mare număr de monu
mente, deosebit de valoroase, 
variate ca gen —- podoabe ale 
artei și măiestriei populare, 
ca și podoabe ale naturii. Ru
inele cetății de scaun a Suce
vei, locurile de naștere ale lui 
Emine seu, Enescu, Ciprian Po- 
rumbescu, Putna, Voronețul, 

producție, inginerul va „mer
ge" din primul an de produc
ție pe picioare proprii, va fi 
capabil să îndeplinească cu 
competență sarcinile încredin
țate. Dacă nu, va mai avea 
nevoie o vreme de... proteze.

Există tendința, în unele 
întreprinderi, ca inginerii sta
giari să fie repartizați la 
locuri de muncă fixe, de obi
cei acelea care nu sint acope
rite cu personal tehnic sufi
cient. Complet greșit. Stagia
tura trebuie să-i ofere ingine
rului posibilitatea de a cu
noaște bine uzina, procesele 
ei de producție.

Cum văd eu organizarea 
perioadei de stagiatură ? Tî
nărul inginer să aibă, după 
mărimea întreprinderii în care 
este repartizat, două-trei luni 
pentru documentare. In acest 
interval să se documenteze în 
amănunt asupra proceselor 
tehnologice existente în uzină,

Anchetă organizată de
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

frescele lui Plrvu Mutu-Zu- 
gravu, miniaturile lui Atanasie 
Crimea, manuscrisele de la 
Bistrița ș.a. care, înfruntînd 
evenimentele și veacurile aduc 
pînă la noi mărturia trecutului 
de luptă a poporului român. E 
de la sine înțeles că organi
zând acțiunea de cunoaștere, 
de păstrare și prețuire a ves

Cadru arhitectonic brăilean
Foto: N. STELORIAN 

tigiilor trecutului, înseamnă, 
pentru organizația noastră, a 
pune în fața tineretului o car
te vie, deschisă a istoriei pa
triei. Cinstind memoria înain
tașilor. spunea tovarășul Ni
colae Ceaușescu, cu ocazia vizi
tei in regiunea Suceava, „pre
țuim tot ceea ce a fost bun în 
trecutul poporului nostru. Fără

ANKARA 26 (Agerpres). — 
Trimișii speciali Victor Sta- 
mate și Nicolae Popovici 
transmit: Marți 1 au început 
la Palatul Consiliului de 
Miniștri al Turciei, con
vorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Turciei, Suleyman 
Demirel.

Din partea română au par
ticipat ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Ankara, Ion 
Drînceanu.

Din partea turcă au partici
pat ministrul afacerilor ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil 
și ambasadorul Turciei la 
București, Semsettin Arif 
Mardin.

Dineu oferit de

ANKARA 26 (Agerpres). — 
Marți seara, în saloanele ho
telului „Ankara Pallace", pri
mul ministru al Turciei cu so
ția, a oferit un dineu în onoa
rea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România. La dineu au 
luat parte membrii delegației 
române și membri ai Amba
sadei române la Ankara.

Din partea turcă au partici
pat : Cihat Bilgehan și Ka
mil Oceak, miniștri de stat, 

acest trecut n-ar exista nici 
prezentul și n-am putea făuri 
nici viitorul."

Aceste cuvinte, primite cu a- 
preciere unanimă de locuitorii 
Țarii de Sus, ne-au dat îndem-

ION MARCOVICI

(Contitiuare in pag. a IU-a)

Convorbirile, care au fost 
reluate în cursul după-amie- 
zii, s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, cordială.

★
în aceeași zi, Alexandru 

Boabă, ministrul petrolului a 
avut convorbiri cu Ibrahim 
Deriner, ministrul energiei al 
Turciei, iar Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a purtat 
discuții cu Kamuran Gurun, 
secretar general adjunct la 
Ministerul Afacerilor Externe 
pentru problemele economice.

La discuții, în cadrul căro
ra au fost abordate probleme 
economice de interes reciproc, 
au participat de ambele părți 
consilieri și specialiști iar din 
partea turcă și reprezentanți 
ai diferitelor departamente 
economice și întreprinderi de 
stat.

președintele Consiliului de Miniștri 
al Turciei

Ihsan Sabri Caglayangil, mini
strul afacerilor externe, Ibra
him Deriner, ministrul ener
giei și resurselor naturale, și 
alți membri ai guvernului, ge
neral de armată Cemal Tural, 
șeful Marelui Stat Major, ge
nerali ai armatei turce și alte 
personalități.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în capitala Turciei.

în cursul dineului, care a

La ruinele Cetății Neamiu lui au Început lucrările de 
restaurare

Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, și ceilalți membri ai de
legației au făcut o vizită pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Turciei, Suleyman 
Demirel.

In aceeași zi, delegația ro
mână a făcut o vizită lui Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministru al 
afacerilor externe al Turciei.

La ambele întrevederi, au 
participat din partea turcă 
Ibrahim Deriner, ministrul e- 
nergiei, Zeki Kunerlap, secre
tar general al Ministerului A- 
facerilor Externe și alte per
soane oficiale.

întrevederile au decurs în
tr-o atmosferă cordială.

decurs într-o atmosferă caldă, 
cordială, premierul turc, Su
leyman Demirel, și premierul 
român, Ion Gheorghe Maurer, 
au rostit toasturi.

Citiți în pag IV-a toastu
rile rostite de SULEYMAN 
DEMIREL și ION GHEOR

GHE MAURER



Am participat, nu de mult, 
la instruirea aparatului Comi
tetului raional Urziceni al 
U.T.C. Programul de instruire 
cuprindea, printre altele, stu
diul unor documente de par
tid, schimburi de experiență, 
informări și nelipsitul capitol: 
sarcini pentru perioada urmă
toare.

Am cercetat și programele de 
instruire din lunile anterioare. 
După studiul unor importante 
documente de partid și de stat, 
nu am reținut decît niște teme 
arhicunoscute (întreținerea 
culturilor, „Cupa agriculturii" 
etc.). Fără îndoială, cunoașterea 
unor lucrări din agricultură 
este o îndatorire a fiecărui in
structor care îndrumă activita
tea organizațiilor U.T.C. de la 
sate. Dar asta nu înseamnă că 
abia aici, la raion, se afilă care 
e perioada optimă de însămîn- 
țat porumbul, cînd se execută 
prima prașilă la floarea-soa- 
relui etc. La raion, el tre
buie să fie înarmat cu 
probleme generale de eco
nomie agrară dar mai ales, aici 
trebuie să afle în ce mod poa
te ajuta concret organizațiile 
U.T.C. ținînd seama de specifi
cul fiecăreia în parte. Or, toc
mai această problemă lipsește 
aproape cu desăvîrșire din pro
gramele de instruire.

Sînt cîteva lucruri de spus și 
în ceea ce privește mult discu
tatele schimburi de experien
ță. Ele au fost înlocuite 
practic prin... informările 
prezentate de fiecare instruc
tor, despre ceea ce a realizat 
și ce nu. L-am ascultat pe in
structorul Nicolae Dinu pre- 
zentînd o asemenea informare. 
„La Movilita, m-am ocupat de 
creșterea rîndurilor U.T.C. La 
Borănești am văzut că pionie
rii au plecat cu goarnele și to
bele din sat, deci cred că își 
petrec frumos vacanța" și așa 
mai departe.

Oricine cunoaște că partici
parea tinerilor la adunări se 
realizează cu ușurință dacă 
problemele puse în discuție 
răspund preocupărilor acestora.

-----•-----

Descoperirea 
unui tezaur 

bizantin
Locuitorul Dumitru Ursa din co

muna Priteaca, raionul Slatina, a 
descoperit in curtea casei sale un 
tezaur bizantin compus din 141 de 
monede de argint, două verigi 
(cercei) și două podoabe sub tor- 

de năsturei conici. El se alia 
într-o ulcică de lut ars, ornamen
tată In partea de sus cu o bandă 
de linii.

Importanta deosebită a acestui 
tezaur constă In taplul că mone
dele din peroada bizantină consti
tuie o raritate pentru Întreaga arie 
de răsplndire a acestei monede.

Tezaurul din comuna Priseaca 
este unul dintre cele mai mari de 
acest iei descoperit pînă In pre
zent în tara noastră.

(Agerpres)

Instructorul comitetului raio
nal, Dumitru Banu, a găsit însă 
o soluție mai simplă : mobili
zarea o face chiar el (toată 
lumea știe că aceasta nu e 
treaba instructorului) și într- 
un fel cu totul original : por
nește prin sat cu acordeonul 
după el ; tinerii aud muzică și 
unii, cărora le place muzica 
vin. Ceilalți... Despre aceasta 
nu avem de spus decît că o a- 
semenea metodă nu are ce 
căuta în munca unui instruc
tor. Exemplul ne conduce și la 
o altă concluzie : în loc de a în
druma organizațiile U.T.C., ac
tivul pe comună, instructorul

VIATA DE ORGANIZAȚIE
U.T.C. să aibă o bună pregă
tire politică și de cultură gene
rală. Pentru a cunoaște cît timp 
acordă studiului, pregătirii lor, 
am pus cîteva întrebări unor 
instructori ai Comitetului raio
nal Urziceni al U.T.C. La în
trebarea : „Cît timp acordați 
zilnic studiului, lecturii ? răs
punsurile au fost astfel formu
late :

de poezii al scriitorului Cice
rone Teodorescu.

La întrebările : „Ce carte de 
literatură politică ați studiat în 
acest an, și care sînt noutățile 
apărute în librării", răspunsu
rile celor trei instructori au 
fost : „nu știu" sau au tăcut, 
ceea ce înseamnă același lucru.

Dacă am fi fost întrebați de 
pildă : cît să studieze un in-

Cînd instructorul
sosește în sat

amintit face el treaba acestora 
(și uneori de fel bine).

E cunoscut faptul că la sat 
își desfășoară activitatea ti
neri țărani cooperatori, ingi
neri, medici, tehnicieni, profe
sori, oameni care acordă o 
mare atenție pregătirii lor pro
fesionale și de cultură gene
rală. Prin natura muncii lui, 
instructorul lucrează cu aceș
tia, îi îndrumă, îi ajută con
cret la trăirea unei bogate 
vieți de organizație. Ținînd 
cont de acest lucru, e absolut 
necesar ca instructorul raional

Gheorghe Lupașcu : Dacă aș 
face o medie, cam 3 ore pe zi 
alte ori nici atît.

Matei Ion: Sînt zile cînd 
studiez 4—5 ore, alte ori numai 
presa.

— în momentul de față ce 
carte de literatură citiți ?

Dumitru Banu : Să fiu sin
cer nu citesc.

Marin Ion : în această peri
oadă m-am pregătit pentru 
examene.

Gheorghe Lupașcu : Am ter
minat lectura romanului „Lina" 
de Tudor Arghezi și volumul

structor, cît să citească, cît să 
învețe etc., nu am fi putut da 
decît același răspuns : mult, cît 
mai mult cu putință ! Meto
dele, formele noi de muncă le 
afli nu numai la instruirile de 
la raion. Le găsești studiind și 
sprijinind, în același timp, 
munca organizațiilor U.T.C., 
consultând tinerii, dar mai ales 
învățînd, îmbogățindu-ți ne
contenit bagajul de cunoștințe 
politice și de cultură gene
rală.

N. GHEORGHE Cu vaporul pe lacul Slul-Ghial

**¥****^******************************

O amintire din Galați Foto : FL. ȚAGA

La școala artei 

populare

Tînărul centru urban de 
pe malurile Șiretului, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 
afirmat în scurta-i biografie 
ca un important centru al 
industriei petro-chimice ro
mânești, reunind trei mari 
unități de producție : Com
binatul chimic, Combinatul 
de cauciuc sintetic și Rafi
năria.

Colectivele de muncă își 
unesc eforturile pentru înde
plinirea cu succes a sarcini-

Nlculaa Stolan
Fata care și-a cîntat mân

dria pentru badele harnic 
sondor, adolescenta care 
descoperă tulburătorul sen
timent al dragostei în
tr-o idilă plină de naivi
tate țărănească — uite 
mamă, la Ionel, / îmi ia 
batistă și-un inel / sau, cu 
timpul, și primele amără
ciuni ale dragostei: foaie 
verde trei migdale, peli- 
naș, pelin amar, /La puțu 
cu două zale / Zilnic plîn- 
ge-o fată mare / Că dra
gostea nu mai are — iată 
pe scurt cîteva din ipos
tazele lirice — predilecte 
ale cîntecelor Irinei Lo
ghin, tînără solistă a an
samblului „Ciocîrlia" din 
București.

Semnificativ pentru a- 
ceastă evoluție sigură este 
și discul editat recent de 
„Electrecord", cel de al 
doilea din activitatea tine
rei interprete. Cintecele în
registrate reprezintă un 
mănunchi dintre cele mai 
alese flori ale liricii noastre 
populare, căci Irina Loghin 
are un fin discernămînt ar
tistic în alegerea textului 
literar. De bună seamă a- 
ceasta este rezultatul unui 
studiu folcloric pe care, din 
păcate, nu toți cîntăreții 
noștri ne dau sentimentul 
că-l fac în mod sistematic. 
Drumul Irinei Loghin spre 
consacrare este de aceea 
pilduitor pentru un tînăr 
artist, care pătruns de sen
timentul modestiei și al 
exigenței față de roadele 
muncii sale, trebuie să se 
ocupe în permanență de 
îmbogățirea resurselor sale 
creatoare, de perfecționarea 
măiestriei artistice. O ase
menea hărnicie, de atîtea 
ori elogiată de cântecul 
popular i-a adus Irinei Lo
ghin bucuria unor incon
testabile izbînzi artistice 
între care și acela al tur
neului pe care l-a între
prins de curînd cu Es
trada Teatrului regional din 
București în Iugoslavia.

Talentul său interpreta
tiv poartă din plin pecetea 
personalității cîntecelor din 
regiunea folclorică a cărei 
reprezentantă este, adică 
zona subcarpatică praho- 
veană. Linia melodică e 
învecinată uneori cîntecelor 
lui Benone Sinulescu, co
mune aceleiași regiuni fol
clorice, dar o anume nos
talgie feminină, o unduire 
plină a armoniilor și îndeo
sebi subiectele lirice dau 
înterpretării sale o origina
litate de netăgăduit. Depar
te de poză și imitație Irina 
Loghin cîntă simplu, cu 
multă dulceață, cum le pla
ce să spună oamenilor din 
satul ei, Gura Vitioarei, ra
ionul Teleajen, țărani coo
peratori și petroliști. Cinte
cele sale evocă parcă dea
lurile prahovene ușor on
dulate, încărcate de sonde, 
podgorii și livezi, dau glas 
sensibilității unor oameni 
mai meditativi, înclinați 
spre cântecul liric acolo 
unde alții ar fi preferat 
strigătul focos. Aceasta nu 
indică de loc o lipsă de 
tensiune sentimentală. Ve
chiul „Cîte flori pe Iza-n 
sus" ne apare într-o va
riantă melodică și poetică 
prahoveana distinctă culea
să de tînăra interpretă, ca 
de altfel toate celelalte 
cîntece pe care le interpre- 
pretează de la oamenii de 
pe meleagurile sale. Comu
nicarea aceasta permanentă 
cu izvoarele nesecate ale 
folclorului, vitală pentru 
dezvoltarea oricărui talent 
interpretativ, a și ajutat-o 
să se impună destul de re
pede, ântr-un context de 
muzică populară atît de bo
gat și de nuanțat.

Afirmarea va fi neîndoiel
nic frumoasă în continuare 
căci, ca să folosim o ex
presie muzicală, tînăra in
terpretă a luat bine tonul, 
după cum ne-o dovedește 
fiecare evoluție a sa pe 
scenă, la televiziune sau în 
cadrul emisiunilor de radio.

Privind prin microscop, la
boranta Ana Ciupercă de la 
Combinatul chimic Borzești 
lucrind la analiza unor izo- 

meri

lor de plan ce le revin. O 
atenție deosebită se acordă 
îmbunătățirii proceselor teh
nologice prin larga acțiune de 
inovații și raționalizări. Astfel, 
de la intrarea în funcțiune a 
acestor întreprinderi au fost 
omologate l 220 propuneri de

PETRU POPESCU:

ZEU 
PRINTRE 
BLOCURI

Temele poeziei nu implică, desigur, și o 
calificare. O mai veche discuție, de fapt, o 
mică polemică fără obiect, încerca fără șanse 
să exalte pe unele în dauna altora și să tragă 
de aici concluzii pripite pentru personalitatea 
poetului care, el și nu tema, e chiar condiția 
poeziei. Nu-i vorbă, prejudecățile se nasc 
obișnuit din subordonarea tiranică, necondi
ționată, față de litera și nu spiritul unei tra
diții uneori unilateralizate. In poezia româ
nească satul are o mai îndelungă existență 
lirică, temele lui fiind în mod firesc din 
primul moment în atenția poeziei. Dar o tra
diție are și poezia orașului — de fapt a cita- 
dinismului — bine reprezentată de un întreg 
curent : simbolismul. întreaga poezie simbo
listă românească are aerul deprimant izvorit 
din condiția mizeră a poetului și Bacovia 
psalmodia dintr-un halucinant univers lacus
tru, simbol al disoluției. Cît va fi fost de 
proprie pledoaria pentru simbolism a lui 
Ovid Densușianu rămâne de văzut (foarte 
puțin, după pertinentele disocieri și clarificări 
aduse de un studiu recent al Lidiei Bote) fapt 
este că, expresie a unei reacții de înnoire, 
poezia și-a apropiat orașul, obiectele și sim
bolurile unei alte sensibilități. Lărgirea regis
trului e un fapt firesc și dacă azi citim un 
volum de versuri care, tematic, circumscriu 
orașul, faptul nu poate decît să ne bucure. 
Petru Popescu e un poet surprinzător sub 
raportul siguranței cu care se 
confesează (deși poezia lui nu 
e tocmai o confesiune !) utili- 
zînd cu detașare obiectele 
lumii dimprejur, fără a fi 
robit lor. De unde impresia de
alunecare pe patine, cu piruete corect execu
tate. Proprietatea execuției e înaintea chiar 
a confesiunii, raport care se poate observa 
chiar într-o poezie intitulată, afectiv, „Dispo
ziție de tînăr". Locul poetului e „între condei 
și hârtie", printre „tocuri*, în „tăcerea de 
cărți din camera mea". Aici e și biografia 
interioară, nutrită de lecturi dar și umbrită 
de ele. Sub raport existențial experiența poe
tului e în cuvinte, în gesturi de comunicare 
febrilă, cu acută nevoie de dialog : „Sunați la 
ușă prieteni, / întretăiați-vă în jurul meu / 
în toate sensurile pantofii, dorințele, invi
dia / O, aceste sărutări pentru voi și dincolo 
de voi tintite. / Zîmbiți cu iubire de chipul 
meu același, / Bucurați-vă că nu m-am 
schimbat". Tonul imnic, dispoziția jubilativă, 
privirea cu candoare în ochii prietenilor com
pun ceea ce va să fie poetul. Dar tonul per
sonal, propriu nu-e. aici,... Poetul de acum e 
„acel ce așteaptă", dispus de mari elanuri dar 
retras, nu din nevoia de a-și cenzura gestu
rile dar dintr-o recunoaștere a lipsei de sine. 
Sinceritatea aici e, în tulburarea de propria 
umanitate ascunsă, în regretul nedisimulării, 
altfel zicînd, în neputința compunerii unei 
măști. Dar în chiar aceasta e și o poză!

Zeu printre 
blocuri

Recunosc că ar putea fi invocată aici subtili
tatea unui joc, o savantă pricepere de a se 
amîna, de a se promite mereu pe sine, dar 
examenul așteptat nu se produce. Petru 
Popescu e prea cunoscător ca să nu observe, 
el însuși întîi, că exercițiul, util, e o reprodu
cere care, oricît de personală — dacă poate 
exista așa ceva I •— nu poate decît să fie o 
învățare înainte de a te arăta așa cum ești. 
Poetul se află în situația, mărturisită undeva, 
de a vorbi despre sine prin scrisori ale altora. 
Să recunoaștem îndrăzneala procedeului dar 
și lipsa de substanță ce decurge de aici: 
„Eu sînt poetul faptelor celor mai recente ; / 
Epoca mea complicată, stufoasă, mă fasci
nează ; / Cosmosul și alegerile, agricultura și 
oțelul, ' Șoselele noi. lumina lor electrică și 
muzica nouă /... / Vin pe masa mea, dimi
neața, ziarele albe, / Ca niște scrisori pe care 
mi le scrie tot globul, / Și cinematograful, 
televiziunea, radioul, / Au grijă de ochii și de 
urechile mele moderne". Ne place această 
forțare a notei, încrederea în cititor, dega
jarea de teroarea ideii, însă poetul trebuie că 

este dincolo de orice afectare, care-l ascunde.

(ROJVLCA LITERARĂ
Or, a te lăsa totuși trădat de afectare e a te 
dezvălui ca poet. Familiaritatea cu lumea din 
jur, cu obidele și simbolurile, e abia o deta
șare de ele pentru a rămîne pentru poezie. 
Dar a le aglomera sau chiar enumera cu 
savoarea livrescă a rafinamentului e un exer
cițiu de citadinism premergător lirismului 
substanțial. Aceasta cînd poetul vrea să 
definească. Cînd avem de-a face cu comu
nicarea unor stări, ca în excelenta „Din 
visuri" dăm cu adevărat de poet. E aici o 
ciudată tensiune a contemplației, o sete acută 
de esențe, de necuprins. Sinceritatea e in 
uitarea de sine : „Gol am ieșit din haine, ca 
un zeu singuratic, / Din ochi mi-am ieșit, 
mi-am ieșit din priviri, din respirație, / Prin
tre mobile șocate spre fereastră — fereastra 
spre lac, / Spre lac — fereastra spre cerul 
departe". Aici și în alte cîteva locuri viziunea 
e a unui citadin îndrăgostit fugind cu aerul 
vîjîindu-i pe la urechi, printre blocuri, spre 
„lacul tot- mai departe". „Zeul" — adică duhul 
acestor versuri e deci dincolo de cadrul pe 
care-l vizitează cu familiaritate, într-o proprie 
regăsire de sine.

C. STĂNESCU

O carte de vizită

cu 1220 de semnături

inovații, raționalizări și inven
ții care au constituit o impor
tantă sursă de economii, în
sumând peste 17 630 000 lei.

In prezent, în faza de studiu 
și experimentare se află alte 
135 de inovații și raționalizări, 
printre care și cea realizată de 
inginerii chimiști Dan David 
și Victor Cetățeanu de la Com
binatul de cauciuc sintetic, 
care se referă la recuperarea

și captarea fenolului aflat în 
apele reziduale. Economiile 
realizate, numai în șase luni 
de la data experimentării, au 
fost evaluate la 1 469 000 lei.

Dată fiind importanța lor 
complexă, inovațiile reprezintă 
o carte de vizită a celor trei 
vlăstare ale industriei chimice.

CONSTANTIN SUMAN 
activist cultural

In orele de practică, indicațiile specialiștilor sînt deosebit 
de prețioase pentru studenții chimiști
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„0F-uri“
Un corespondent din Bră

ila, pe nume Ion Drăgan, 
ne spune într-o scrisoare : 
„Eu sînt convins că în re
dacție, în tipografie oame
nii muncesc cu răspundere 
ca să scoată un ziar fru
mos, cu conținut, să apară 
la timp. S/cot că această 
răspundere ar trebui să 
existe în continuare de la 
împachetarea ziarelor și 
pînă la abonat. Dar cum eu 
primesc ziarul „Scînțeia ti
neretului" din două în două 
zile (știu exact că apare zil
nic) răspunderea se pierde 
pe undeva... pe la C.F.R., 
pe la poștă, pe la difuzorul 
voluntar sau factorul poș
tal".

Deci, rîndurile care ur
mează sînt adresate Of. 
P.T.T.R. Brăila, Of. P.T.T.R. 
Tulcea, Of. P.T.T.R., Ploie
ști, Of. P.T.T.R. Bacău, Of. 
P.T.T.R. Loco, Of... Of... că 
multe of-uri mai sînt !

Vom începe cu oficiul 
P.T.T.R. Negru Vodă, că tot 
nu a fost amintit la of-urile 
de mai sus. Mai întii o pre
cizare. Comuna Limanu se 
află la vreo 6 km de Man
galia. în Mangalia sosesc 
zilnic 6 trenuri accelerate și 
personale, cu și fără aviz 
special. Și totuși tinerii din 
Limand primesc pe lună 
de trei ori ziarele. Cîte 
cinci, cîte zece și chiar mai 
multe odată. Ce se în- 
timplă, de fapt ? Fac-

IN CONFLICT CU...
către unele OL F. T.T.R.

torul poștal din Limanu 
are un stil propriu de mun
că. El merge la Mangalia să 
ridice ziarele și poșta în 
fiecare zi dar nu- le difu
zează în fiecare zi. Abona
ți! care locuiesc în drumul 
său primesc ziarele ; care 
nu... Cu ceilalți, factorul 
poștal se descurcă într-un 
fel original. Are și el... poș
tașii lui: copii, bărbați, fe
mei. Dacă întîlnește pe ci
neva pe strada principală îi 
pune ziarele și scrisorile în 
brațe să le ducă celor care 
stau pe alte străzi. Cîteoda- 
tă, și asta se întîmplă des
tul de des, uită să facă a- 
cest lucru. Așa că după o 
săptămînă se trezește cu un 
maldăr de ziare nedifuzate 
și atunci duce abonaților 
adevărate colecții.

Considerăm prea evidente 
concluziile.

încă un exemplu: de 
la Tulcea ziarele sînt 
transportate cu mașina. 
Aceasta trece pe lîngă 
secția G. A. S. (fără să 
lase ziarele) și merge la ofi
ciul susmenționat. Abia aici 
ziarele sînt luate și duse 
înapoi de către factorul 
poștal. Am avea o sugestie 
pentru Of .’■> T.T.R. Tulcea : 
Dacă vreți să vi să ducă 
vestea în complicarea lu- 
lucrurilor simple (și așa vi 
s-a dus) procedați astfel : 
suiți ziarele în mașină și 
trimiteți-le cu un delegat la

Mamaia să le numere. Apoi, 
plimbați-le trei zile cu bar
ca prin Deltă, aduceți-le 
după aceea la București, 
după care rugați pe fiecare 
abonat să vină să le ridice 
de aici. Și credem că apli- 
cînd această metodă, difu
zarea ar dura mai puțin de 
șase zile, cum se întîmplă 
la Sarinasuf.

Am vrut să văd (după 
mersul trenurilor) dacă 
Ploieștiul e văduvit de mij
loace de transport dinspre 
București. Cînd am ajuns 
la 30 de trenuri m-am o- 
prit. Nu avea rost să-mi 
mai pierd vremea. Și totuși, 
la S.M.T. Barcănești (co
mună care aparține de ora
șul Ploiești) ziarele sosesc 
tîrziu sau chiar a doua zi. 
Știu că din București zia
rele pleacă la Ploiești cu 
trenul și nu cu căruța. Știu 
că de la Ploiești e cursă re
gulată spre Bărcănești. Știu 
că există un ofie.u poștal 
cu secție de difuzare a pre
sei. Nu știu însă cum se 
muncește aici și aceasta do
resc să afle cititorii noștri.

în articolul „Mă iertat’ 
pentru deranj" era crituA 
și oficiul P.T.T.R. Călărași 
pentru modul în care orga
niza difuzarea ziarelor. 
Am primit un răspuns și de 
la Direcția P.T.T.R. a Ca
pitalei și de la cea a regiu
nii București, prin care sîn-

tem informați că s-au luat 
măsurile cuvenite.

Ne pare râu, dar iar tre
buie să vă deranjăm, șl tot 
despre Călărași e vorba. în 
multe comune ziarele so
sesc la timp, în oraș încă 
nu. Motivul ? Uneori ziarul 
nu „prinde" trenul de Călă
rași și este adus cu trenul 
de Constanța, pînă la Ciul- 
nița. Tovarășii de la oficiul 
din Călărași nu se grăbesc 
să le ridice de aici și astfel 
ziarul ajunge abia după 
amiază, cînd practic nu mai 
poate fi difuzat. Noi v-am 
deranjat din nou. Rămine 
să-i deranjați și dumnea
voastră pe cei din Că!’ rași.

Pentru oficiul din Bacău 
doar atît : Tinerii de la Fa
brica „11 Iunie" din Roznov 
nu primesc ziarul la timp. 
Deci, din nou în conflict cu 
unele servicii de difuzare a 
presei, conflict care am 
vrea să nu dureze pînă cînd 
abonații noștri vor deveni... 
bunici.

GH, NEAGU
după scrisorile corespon

denților voluntari:
Ion Axinte — Roznov, 

Gheorghe Mare? — Bărcă
nești, Stelea Alexandru — 
Sarinasuf, Ion Drăgan — 
Galați și Eugenia Barac — 
Limanu — Negru Vodă.
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ACTUALITATEA
Primirea la C.C. al P.C.R.
a delegației de activiști

ai P. M.S. U
Marți, 26 iulie, tovarășul 

Mihai Dalea, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primit de
legația de activiști ai P.M.S.U., 
condusă de Lajos Asztalos, șef 
ad-interim al Secției Industri
ale a C.C. al P.M.S.U., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită în țara noastră.

La primire a participat Ion 
Bucur, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

De asemenea, a luat parte 
Sandor Argyelan, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R. P. Ungare 
la București.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

★
în cursul șederii în țara noa

stră, delegația de activiști ai 
P.M.S.U. a avut convorbiri la 
Secția metalurgie-chimie a 
C.C. al P.C.R., a luat cunoș
tință despre munca organelor 
și organizațiilor de partid din 
regiunile Ploiești, Hunedoara. 
Oltenia, Dobrogea și din ora
șul București, a vizitat între
prinderi industriale, construc
ții noi și instituții de cultură.

în după-amiaza zilei de ieri, 
delegația a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre patrie. La 
plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, a fost condusă de tovarășii 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ion Bucur, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost de față Sandor Ar- 
gyelan, însărcinat cu afaceri 
a.i. al R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

Primire
C.C.

al P, C. R.
Marți, 26 iulie, tovarășul 

Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit pe C. 
Kurterallis, secretar general 
adjunct al Uniunii Agriculto
rilor ciprioți E.K.A., conducă
torul grupului de țărani ci
prioți care ne vizitează țara.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
discuție care a decurs într-o 
atmosferă cordială.

Ciclu pentru cinefili: 
„Literatura 

și filmul'*

0 binevenită 
inițiativă

In plin sezon estival — invadat 
de peliculele 
lejere, în care 
cinematografică 
alege un spectacol de ținută, care 
să-l emoționeze sau să-l îndemne 
la meditații profunde după abuzul 
de antinevralgice cinematografice 
cu sau fără mantie și spadă, iată și 
o veste bună. Salutăm, de aceea, 
inițiativa întreprinderii cinemato
grafice a orașului București care 
organizează, în colaborare cu Ar
hiva Națională de filme, viziona
rea unui interesant ciclu de filme 
inspirate după cunoscute opere li
terare. Vizionările au Ioc la ci
nematograful UNION și au început 
cu O noapte furtunoasă, regia 
Jean Georgescu (luni) și Elektra, 
regia M. Kakoianis 
continua după cum
27 iulie — Idiotul 
Pirîev
28 iulie — Doctor 
regia Soja Iovanovici.
29 iulie — Tutunul — regia Nico- 
lae Korabov, cu Nevena Koka- 
nova. Iordan Metev, Miroslav 
Stoianov.
30 iulie — Ciociara — regia Vitto
rio de Sica, cu Sophia Loren, Jean 
Paul Belmondo, Renato Salvatori.
31 iulie — Procesul maimuțelor — 
regia Stanley Kramer, cu Spencer 
Tracy și Federich March.
1 august — Terese Raquin — re
gia Marcel Carne, cu Simone Sig
noret, Raf Vallone.
2 august — Viață sportivă — re
gia Lyndsey Anderson, cu Richard 
Harris, Rachel Roberta.
3 august — 
lui — regia 
Kurt Meisel, 
Echard.
4 august — Moartea se numește 
Engelchen — regia Ian Kadar și 
Elmer Klos, cu Jan Kocer.
5 august — Edes Anna — regia 
Zoltan Fabri — cu Mari Torocsik.
6 august — Teroare în munți — 
regia Ewa și Czeslaw Patelski 
Wieslaw Golaș.
7 august — Moara cu noroc 
regia Victor Iliu, cu Constantin 
Codrescu, Colea Răutu, Geo Bar
ton.

Spectacolele au loc zilnic la 
ora 20,30.

Ciclul cu care întreprinderea 
cinematografică a orașului Bucu
rești vine în întîmpinarea dorințe
lor spectatorilor de filme nu tre
buie sg fie însă decît un început. 
Asemenea programe tematice se 
pot organiza în nenumărate va
riante printre care n-ar fi rău să 
se studieze posibilitatea unor re
troversiuni închinate unor mari 
creatori (regizori, actori, operatori 
de imagine, etc.). Filmele se reco
mandă tuturor întreprinderilor re
gionale, care pot să preia iniția
tiva bucureștenilor astfel ca fil
mele citate aici să poată călători 
spre privirile tuturor iubitorilor de 
film din țară.

lejere, mult prea 
iubitorul de artă 
nu are de unde

(marți) și vor 
urmează :
— regia Ivan

în filozofie —

Victimele întunericu-
Georg C. Klaren, cu 

Helga Zuch, Max

CU

A T.

MAGUALENA POPA despre

ROYAL
pentru profesori de istorie
Continuînd tradiția învățămîntului româ

nesc de a informa cadrele didactice asupra 
celor mai recente rezultate ale cercetării 
științifice, Ministerul Învățămîntului a orga
nizat în prezent, în Capitală, un curs central 
pentru profesorii de istorie din școli generale 
și licee. La acest curs, cadre didactice de spe
cialitate din învățămîntul universitar expun 
participanților prelegeri despre problemele 
economice, social-politice și ideologice din 
România în secolele XIX și XX Prelegerile 
sînt urmate de vizite la Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România și altele, unde cu 
ajutorul ilustrațiilor, schemelor și graficelor, 
sînt consolidate și îmbogățite cunoștințele pre
date. Pentru elucidarea și concretizarea teme
lor expuse, au loc consultații colective în care', 
pe baza întrebărilor formulate de cursanți, 
conferențiarii dau răspunsuri ample.

(Agerpres)

Ora „recitalurilor
de poezie" a trecu!?

Drumurile vacanței trec și prin Muzeul sa 
tului din București

fe pentru că nu vor mai fi acolo 
nici Pele, nici Bene și, după cre
dința multora, nici Eusebio. Cre
deam ora „recitalurilor de poezie" 
încheiată. Și tu uși ieri, în meciul 
cu echipa Angliei... Dar despre 
acest meci, în care echipa Angliei 
a învins cu 2—1, despre „seiful" 
englez ca și despre Eusebio 
gostea lui pentru minge 
numit Rumba, miine.

FESTIVAL HALL
leii. înainte de a 

urca în avionul de 
Londra, o convorbire 
cu Magdalena Popa.

— La slîrșiiul celui 
de al lll-lea Festival 
Internațional de Dans 
de la Paris, de anul 
trecut, cu prilejul că
ruia am primit Steaua 
de Aur pentru cea mai 
bună interpretare te
mi ni na, mai multe 
companii străine de 
balet m-au solicitat. 
Di nd curs primei din
tre aceste invitații am 
participat, împreună 
cu-soțul meu, balerinul 
Amallo Checiulescu. 
la Festivalul de balet 
din Havana. ,.London's 
Festival Ballet" din 
Londra mi-a oferit în 
urmă cu cîteva luni un 
contract pe timp de o 
lună pentru a inter
preta rolul principal 
din ,,Lacul lebedelor" 
pe scena lui Royal 
Festival Hali.

—- Cîteva puncte de 
reper pentru drumul 
dumneavoastră artis
tic...

— Intre anii 1952-— 
1955 am studiat arta 
dansului ca elevă a 
Școlii de coregrafie 
din București. Am ur-

mat apoi timp de cinci 
ani studii de balet la 
Leningrad, la Acade
mia de coregrafie 
„A. Vaganova" sub 
îndrumarea unor iluș
tri profesori. Reîntoar
să acasă la București, 
am fost angajată la 
Teatrul de Operă și 
Balet, unde am devenit 
prim-balerină a acestui 
teatru. In anul 1959 la 
Festivalul mondial al 
Tineretului de la Vie- 
na am primit medalia 
de argint a concursu
lui de balet din cadrul 
acestui festival, iar în 
anul 1963 am primit 
medalia de argint la 
Concursul internațio
nal de balet de la 
Varna, Ca sâ nu mai 
amintesc de Paris... 
Alte turnee : la Vienq, 
Torino, Berlin, Fra
ga...

— Aveți un rol pre
ferat ?

— Mulți 
doresc să
rolul preferat, ca 
cum de această 
țiune ar depinde 
ruirea mea pentru 
operă sau alta. Eu 
drăgesc deopotrivă 
lista din „Romeo 
Juliet a" a lui Proko-

Nimeni, dar absolut nimeni nu 
s-a așteptat că meciul U.R.S.S.— 
R.F.G. va fi un recital de poezie 
(ambele echipe practică fotbal în 
forță, dur, „Made in Europa 1966“ 
cum spun sud-americanii, amărîți 
că nici o echipă din continentul lor 
n-a putut rezista tăvălugului din 
băkînul continent), dar, tot atît de 
adevărat, nimeni nu se aștepta să 
asiste la un meci în care faulturi
le săvîrșite, cu sau fără intenție, să 
se țină lanț. Trei care de iarba fia
relor n-ar fi fost de ajuns să te 
apere. Mulți ziariști care au făcut 
drumul pînă la Liverpool intr-un 
tren supraaglomerat (Ia întoarcere 
au moțăit într-un vagon de poștă 
fără banchete) se gîndeau că vor 
sta doi inși pe un loc dar mare 
le-a fost mirarea cînd la stadion 
au văzut că tribunele sînt departe 
de a fi pline. Interesul pentru cam
pionatul actual, întins pe mult prea 
milita zile, este în descreștere. 
(Bookmakerii și-au restrîns aface
rile numai la cursele de ogari ; am 
încercat și eu. însă n-am avut no-

a 
la 
de 
să 

din

chipei lui Schoen (2—1) a început 
înlr-un ritm drăcesc, și, chiar din 
primele minute lașin — cocorul, 
marele lașin, gloria fotbalului so
vietic — a făcut demonstrații de 
virtuozitate. Trecut de 37 de ani, 
,.portarul în tricou negru" conti
nuă să-și pună în umbră toți riva
lii, culegînd ca un vrăjitor baloane
le trimise Ia păianjen. A fost lovit, 
împins, cotonogit — el s-a ridicat 
de la pămînt calm, înțelept și n-a 
făcut altceva decît să-i privească 
lung pe cei întărîtați împotriva sa. 
Adevărații mari fotbaliști, lașin, 
Pele, Eusebio și, proaspătul intrat 
în
să

cuplul gloriei Beckenbauer știu 
treacă peste ofense, nu le iau

roc, cîinele pe care am pontat 
rămas chiar din ștart să latre 
lună precum dulăul nostru 
acasă ; ei, dacă m-ar fi lăsat 
cobor să-l iau cu reteveiul
urmă astăzi aș fi fost un om făcut). 
Mai adăugați la asta că Lîverpoo- 
Iul, orașul unde, se spune, a luat 
naștere curentul ,.furioșilor en
glezi", s-a supărat pe organizatori 
(ca să vedeți că nu numai ziariș
tii au colți ascuțiți !) pentru că 
n-au trimis echipa Angliei să joace 
semifinala acolo, așa cum fusese 
hotărît dinainte — și veți înțelege 
situația pe deplin. în tribune au 
luat loc aproximativ 30.000 de oa
meni din care 25,000 turiști vest- 
germani. La porțile stadionului se 
vindeau numai ziare vest-germane, 
cocărzi vest-germane, fanioane 
vest-germane.

Meciul, isprăvit cu victoria e-

tiev, Giselle din bale
tul „Giselle" de Adam 
și Sultana din „Iancu 
Jianu" de N. Chiriac.

Evident, îndrăgesc 
și alte roluri cri 
ar fi : Păstorița di 
„Simfonia fantastică 
a lui Berlioz, balerina 
din „Petrușca" de 
Stravinski și dansatoa
rea dirt „Concertino" 
de Dinu Lipatti. La 
Paris o înrlurire pozi
tivă a avut asupra co
misiei care mi-a acor
dat Steaua de aur și 
evolufia mea din 
..Concertino" de Dinu 
Lipatti. In repertoriul 
recitalurilor mele la 
loc de seamă se În
scrie și scena „Iatacul” 
din baletul „Călin" al 
regretatului Alfred 
Mendelsohn.

Desore Giselle, care 
l-a adus consacrarea 
mondială reprodu
cem aprecierile revis
tei pariziene „ARTS' : 
„Magdalena Popa prin 
muzicalitatea ei, prin 
ușurința și rapiditatea 
controlată a „racursu- 
riulor" se situează 
printre cele mai emo
ționante Giselle din 
generația aceasta".

C. RM.

CLEOPATRA — cinemascop — 
rulează la Patria (orele 9; 12,45; 
16,45; 20,30), București (orele 
8,30; 12,15, 16; 19,45;).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează la Republica (orele 9| 
11,30; 14; 16,30; 13,45; 21,15), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15); Excelsior (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21,15).

CĂSĂTORIE DE FORMA 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12; 15; 18; 21), Grivita (orele 
9; 12; 15: 18- 21).

PRIMA DEZILUZIE
rulează la Capitol (orele 9; 
H.15; 13.30; 16; 18.30; 21).

— cinemascop — 
Lumina (orele 9; 

20,45).
MlNĂSTlRE — cine-

I 
I 
I 
I
I 
I

și dra- 
dansul

Fază din meciul de fotbal U.R.S.S.—R. F. Germană
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spectatori 
cunoască 

și 
op- 
dă- 

o 
In
du

și

Held cînd Held nu era în posesia 
mingii dar gestul lui a fost un 
răspuns la faultul suferit cu cîteva 
clipe mai înainte. Extrema dreaptă 
sovietică, coordonator al atacului, 
neputînd, neștiind sau nevrînd 
să-și stăpînească nervii și-a pus e- 
chipa într-o situație fără ieșire. 
Antrenorul și colegii săi l-au ad
monestat violent, iar ziariștii sovie
tici au cerut să i se aplice o pe
deapsă aspră. Lo bello a fost, cum 
am zis. prea neiertător. Eu însă îi 
găsesc o scuză; F.I.F.A. mi se pare, 
a declanșat o luptă sîngeroasă pen
tru nivelarea fotbalului de pe toa
te continentele și plaiurile. Din 
vina ei, fotbalul artistic a trecut în

Prin telefon de la trimisul nostru spe 
la Londra, FĂNUȘ NEAGU

în seamă, tdate gîndurile lor sînt 
concentrate asupra jocului ; iar 
mai mult decît orice ei știu că da
torează publicului respect nemăr
ginit.

Vest-germanii au învins — și 
scorul putea fi mult mai mare — 
pentru că alcătuiesc o echipă uni
tară. Marile lor individualități — 
Uwe, Haller, Held, Schulz și, pes
te toți, Beckenbauer — 
donează toate acțiunile 
întregii echipe. Au fost 
periculoși în atac decît 
iar mijlocașii au controlat terenul 
ca niște inspectori de fisc, fără 
milă, fără cruțare. Ei ar fi ciștigat 
oricum această întilnire, ar fi cîș- 
tigat-o chiar dacă Sabo nu era 
rănit în minutul 14 și Cislenko e- 
hminat pentru lovire intenționată. 
Arbitrul Lo bello (Italia) l-a scos din 
joc pe Cislenko, pripindu-se. Toa
tă presa subliniază acest lucru. 
Este adevărat, Cislenko l-a lovit pe

își subor- 
scopului 

mult mai 
sovieticii

amintiri și, cine știe dacă va mai 
veni o epocă de aur pentru el...

După isprăvirea seriilor, vest-ger
manii au întîlnit echipe care au 
fost nevoite să joace, cel puțin în 
repriza a doua, în 9 oameni (în- 
timplare ? Noroc ! Ițe 1). Cînd ai 
doi jucători în plus e ușor să îți 
□ duci adversarul în stare de k, o. 
Trebuie să vă spun că fotbalul 
frumos s-a jucat numai în serii, 
cînd o echipă își mai putea permi
te să piardă o întîlnire. După a- 
ceea a început violența. La cea 
mai mică atingere, fiecare jucător 
a scos sabia din teacă și, dă-i și 
taie ! în seria C — Brazilia, Unga
ria, Portugalia, Bulgaria — s-a ju
cat, susțin specialiștii, așa cum nu 
se va mai juca poate niciodată. De 
un lucru ne temeam : în acest tur
neu s-ar putea să nu mai vedem 
meciuri în care fantezia să trium-
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STATIONAREA 
INTERZISĂ !

combinelor, cinci la însămîn- 
țatul culturilor duble fura
jere, iar restul Ia coasă și se
cere.

Tovarășul Dumitru Mihai, 
președintele cooperativei a- 
precia ca deosebit de bună ac
tivitatea 
„Sînt zi de zi 
toții, Ia muncă.
U.T.C. i-a antrenat și pe ti
nerii din zootehnie la lucrările 
din cîmp. Seara, după progra
mul de lucru, ei vin cite 2—3 
ore și dau ajutor la eliberarea 
rapidă a miriștilor de paie**.

Evident, aceasta a con
dus la un ritm mai acce
lerat de lucru. Și organizațiile 
U.T.C. din aceste locuri au 
acum ca prim obiectiv antre
narea tuturor tinerilor țărani 
cooperatori la strîngerea re
coltei. Cu fiecare tarla in
trată în pîrgă, tinerii aflați la 
alte treburi trec aci și își o- 
cupă locul în lan, Ia cosit ori 
la secerat. Pe raza de activi
tate a S.M.T. Hemeiuși și Ră- 
căciuni, alături de mecaniza
tori, lucrează la recoltat peste 
9 000 de tineri

în raionul Bacău secerișul 
se apropie de sfîrșit, iar la Ad- 
jud din cele peste 21 300 de 
hectare cu grîu de pe 18 000 
recolta a fost strînsă.

Situația putea fi mult mai 
bună însă aproape zilnic din 
cele peste 600 de combine 
pregătite în regiunea Bacău 
pentru actuala campanie, cîte 
120—130 stau. Cauzele uneori 
sini obiective : lipsesc piese 
de schimb. Alteori însă ma-

tinerilor de aici : 
prezenți, cu 

Organizația

șinile se defectează și din vina 
mecanizatorilor, care nu res
pectă normele tehnice de lu
cru și de întreținere. Atelie
rele mobile pe care lucrează 
un număr apreciabil de ti
neri, se deplasează cu mari 
întîrzieri la brigăzile pe care 
le deservesc. Este o situație 
care trebuie să rețină atenția 
într-o însemnată măsură și 
organizațiilor U.T.C. din 
S.M.T. pentru că, în fond este 
vorba despre modul în care 
unii tineri mecanizatori în
țeleg sau nu să-și îndepli
nească sarcinile profesionale, 
să respecte disciplina de pro
ducție. Sînt probleme care, 
deși se impuneau, n-au consti
tuit obiectul unor analize, u- 
nor dezbateri urmate de mă
suri corespunzătoare. Și în a- 
ceastă direcție, a muncii de e- 
ducație, amînările, întîrzierile, 
pot provoca tot atîtea pagube 
cît 
la

încheie cu un examen. Acesta 
să aibă drept scop verificarea 
cunoștințelor dobîndite de tî- 
nărul inginer privind organi
zarea producției, conducerea 
proceselor tehnologice, înlă
turarea defecțiunilor și deran
jamentelor. etc. încheierea 
perioadei de stagiatură prin- 
tr-un examen îl va obliga pe 
tinărul inginer să acorde ma
ximum de atenție însușirii 
proceselor de producție, cu
noașterii, sub toate aspectele, 
a activității uzinei.

Participanții la ancheta 
inițiată de ziar au formu
lat în acest articol o serie 
de păreri și propuneri des
pre organizarea și desfășu
rarea stagiaturii. Socotim 
necesar ca ministerele și 
conducerile de întreprin
deri să analizeze cu atenție 
observațiile și propunerile 
făcute astfel încît, prin 
completarea lor, progra
mele de stagiatură să con
stituie un factor principal, 
dinamic, în perfecționarea 
pregătirii tinerilor ingineri.

Ing. ZOLTAN LENGYL 
Uzina „Strungul** Arad Poteci nebătute

provoacă acum întîrzierile 
strînsul recoltei.

COLOCVIU
DESPRE

STAGIATURĂ
Numai după ce ia cunoștin

ță de toate problemele tehni- 
co-economice, inginerul sta
giar poate începe activitatea 
directă în producție. Ideal ar 
fi ca acesta să fi „rulat**, pen
tru a cunoaște bine procesele 
de fabricație, prin toate sec
țiile.

Ing. OLIMPIA TOMA, 
Combinatul Chimic Făgăraș

Consider că ar fi bine ca 
perioada de stagiatură să se

Eficiența stagiaturii este 
condiționată și de bagajul de 
cunoștințe practice cu care 
vine absolventul în uzină. Am 
constatat în calitate de îndru
mător al practicii, că foarte 
mulți absolvenți au cunoștin
țe sumare în domeniul prac
ticii de atelier. Practica de 
vară — verigă principală în 
pregătirea inginerului — se 
desfășoară, mai mult ca acti
vitate teoretică : se fac schițe 
și proiecte, se „fotografiază" 
procese tehnologice și utilaje 
etc. Ar trebui ca în ultimii ani 
studenții să facă o practică de 
atelier substanțială. Trece
rea de la munca de in
giner stagiar la cea de inginer 
de conducere a procesului de 
producție se va face din mers 
și cu dublu cîștig: pentru 
tinărul specialist, care va fi 
un cadru bine pregătit și pen
tru uzină care va conta pe ca
pacitatea lui tehnică încă de 
la început. Propun în acest 
scop să se studieze posibilita
tea cointeresării, atît a stu
denților cît și a întreprinderi
lor, pentru efectuarea practi
ci de vară.

pe un itinerar istoric
nul de a cerceta în ce măsură 
organizația de tineret de aici, 
mai ales, se preocupă de popu
larizarea în rîndul celor de 
vîrsta cravatelor roșii, a UTC- 
ului, bogatul tezaur istoric, in 
ce măsură îi antrenează pe ti
neri la îngrijirea lui.

Desigur multe lucruri bune 
sînt de spus. E de-ajuns să 
ne amintim festivitățile ample 
organizate recent la Putna și 
Suceava, și nu de mult 
Ipotești — acțiuni la care 
participat mii de tineri 
precum și multe excursii
ganizate din inițiativa comi
tetelor raionale și regional 
U.T.C.

Pe vastul itinerar istoric 
regiunii, ancheta noastră

la 
au

or

al-

al 
a 

descoperit însă și „poteci în- 
fundate**, drumuri importante 
cam de mult nebătute, urme 
ale trecerii cu 
ale uitării.

Să amintim 
Baia, localitate 
mele primilor voievozi „descă
lecători de țară** — Dragoș și 
Bogdan. De aici pornește Mol-

vederea, poate

mai întii de 
legată de nu-

FANTOMAS ■ 
rulează la 
12; 15; 18;

ESCROCII LA 
mascop 

rulează Ia 
11,15. 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30,
15,45; 18,15; 20,45).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N TARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Central
11.15; 13,30; 15,45;
20,45).

SOȚIE FIDELĂ 
rulează Ia Union (orele 
18; 20,45).

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează Ia Doina (orele 
13,45; 16,15; 18,45;
(program 
Floreasca 
16; 18,30; 
18).
FIECARE 

cinemascop —
rulează la Giule.țti (orele 15,30, 
18; 20,45), Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30), (duminică ora 11).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR'

rulează la Înfrățirea (orele 10; 
15,30: 18; 20,30), Moșilor (orele 
15; 17,30; 20), Volga (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 

INSULELE FERMECATE
rulează la Dacia (orele 9; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Vitan 
(orele 15.30. 18).

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18), Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30. 21).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează Ia Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,45), Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,30).

OMUL, ----------------
MAMA 
SCHIȚE 
REA —

LEGIUM MAUIS AL UNIVERSI
TĂȚII IAGELLONE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT NR. 43

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Bucegi (orale 9; 12; 
16; 18,30. 20.45).

COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează la Gloria (orele 8,30i 
II; 13,30; 16; 18,30; 21,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30: 16i 
18,30; 21), Aurora (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

HAI, FRANȚA l 
rulează Ia 
18).

FANFAN LA 
rulează la 
16; 18,30; 20,45).

Victoria (orele 9i

(orele 9i
18,15»

15,15;

11,30;
21,15),16,15;

pentru copii ora 9), 
(orele 9; 11,15; 13,36; 
21), Lira (orele 15,30;

ZI SĂRBĂTOARE

PRIETENUL NOSTRU — 
MERGE LA LUCRU — 
TURINGIENE — PĂDU- 

BIALOWIESKA — COL-

dova, cit un început de legendă 
și o urmă materială. Din stră
lucirea de odinioară a fostei 
capitale, a rămas aceeași nu
mai umbra codrului. In rest, 
cîteva ruine. Cît de prețioase 
sțnt pentru noi aceste ruine 
care au fost cîndva temelia 
unui început de țară ! Firesc, 
e greu să lupți contra timpu
lui care erodează piatra, dar 
cîți dintre tinerii regiunii Su
ceava s-au abătut într-o 
excursie pe la aceste ziduri ? 
Trecute în planurile de muncă, 
excursiile (și faptul ne-a sur
prins evident) se fac cu predi
lecție la Vatra-Dornei! Un nu
măr de tineri din Fălticeni, în- 
tîmplător chestionați asupra 
localității Baia ne-au răspuns 
că este „un sat de peste dea
luri". Atît ?

Un sprijin 
popularizarea 
rea ei l-ar 
Direcția Monumentelor istorice 
care întîrzie să înceapă lucră
rile de conservare. Totodată, 
însă, ne întrebăm dacă n-ar 
putea pune stavilă imediată a- 
cestei ruinări forțate a cetății 
Baia înseși organizațiile U.T.C. 
din împrejurimi inițiind acți
uni deschise de atragere a- 
minte asupra prețioaselor ves
tigii.

In regiune sint multe 
obiective istorice de mare 
portanță pentru educația 
triotică a tineretului, care nu 
se bucură de îngrijire din par
tea celor în drept, nici de su
ficientă atenție din partea 
organizațiilor U.T.C. La Bo
toșani există un original parc 
de cultură și recreație intitu
lat „Parcul tineretului", toc
mai pentru că e dat în grija 
organizației U.T.C. Vizitatorul 
caută cu firească îndreptățire 
bustul lui Eminescu. 11 găseș
te înconjurat de un strat de 
flori vestejite prematur de ar
șiță și învelit într-un „giul-

substanțial în 
cunoaște- 

putea acorda

alte 
im- 
pa-

giu" de pînză de păianjen. 
Dincoace, la Suceava, lingă 
monumentul lui Ștefan Voie
vod, T.A.P.L.-ul a instalat un 
chioșc de răcoritoare. Monu
mentul nu e împrejmuit, lîngă 
el se fac fotografii, se consu
mă înghețată al cărui ambalaj 
este aruncat pe paviment. La 
Flămînzi, Mitoc și Botoșani 
sînt plăci comemorative care 
amintesc de jertfa și durerea 
din 1907. Se cuvine, și este o 
datorie patriotică ca pe aceste 
locuri unde cîndva a curs sîn- 
gele, să se planteze flori. Iar 
în această direcție organiza
țiile U.T.C. pot aduce o con
tribuție prețioasa.

Comitetelor raionale U.T.C., 
organizațiilor de tineret nu li 
se cer „intervenții de specia
liști", refaceri și reconstituiri 
Ele trebuie, conform Hotărî- 
rilor Congresului al VIII-lea 
al U.T.C., să organizeze acți
uni pentru îngrijirea monu
mentelor, să explice la fața lo
cului evenimentele care le e- 
vocă, de a le cunoaște, de a le 
respecta.

Intr-un plan de muncă al 
Comitetului regional Suceava 
al U.T.C. care cuprinde obiec
tivele muncii patriotice sînt 
trecute măsuri pentru înfru
musețarea orașelor și satelor, 
amenajarea traseelor turisti
ce etc., lipsesc însă cu desăvir- 
șire măsurile pentru îngriji
rea monumentelor.

Organizațiilor U.T.C. le re
vine ca o datorie patriotică 
sarcina de îngrijire și păstra
re a moștenirii culturale. O 
mai largă popularizare a ves
tigiilor amintite, prin micro
monografii, hărți turistice mi
nuțios întocmite, excursii or
ganizate astfel încît tot mai 
mulți tineri să se abată prin 
aceste locuri vor putea pune 
în valoare toate vestigiile is- i 
torice din regiune, oferind ti
neretului o lecție de patrio- I 
tism. I
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Tinăra actriță maghiară Kaldr 
Nora In rolul Eszter din filmul 

„Prea tîrziu"

Televiziune
MIERCURI 27 IULIE 1966

18,00 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar : Fil
mul : „Calul cenușiu**. Cu fi
zica în... vacanță. 19,00 —
Telejurnalul de seară. 19,15
— Șah. 19,30 — „Aventurile 
lui Robin Hood“. 20,00 — Ca
binet medical TV. 20,20 — 
Cronica discului. Prezintă: 
Grigore Constantinescu. 20,35
— O invitație pentru cei care 
n-au vizitat... Branul. 20,50
— Poșta televiziunii. 21,00 — 
Preludiu „Mamaia — 1966“. 
21,10 — Filmul artistic : „Ca
lea Victoriei** — producție a 
Studioului „București**. 22,50
— Telejurnalul de noapte.
23,00 — Buletinul meteoro
logic. 23,05 — închiderea
emisiunii.
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Vizita tovarășului a

Ion Gheorghe Maurer în Turcia
Dineu oferit de președintele
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, TINERETULUI .

nu a putut lua nici n
■ ; liotărîre

Vizita la Med/His

Consiliului de Miniștri al Turciei
Urînd bun-venit șefului gu

vernului român și celorlalți 
membri ai delegației, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
SULEYMAN DEMIREL. a 
spus : Prezența în Turcia a 
oaspeților români dovedește 
că relațiile dintre cele două 
țări au înregistrat în ultima 
vreme o dezvoltare pozitivă.

Guvernul turc, a spus vor
bitorul, dorește sincer să men
țină și să dezvolte cu Româ
nia cele mai bune relații. Sînt 
convins că astfel noi acțio
năm nu numai în conformi
tate cu interesele țărilor noas
tre .dat că noi contribuim, de 
asemenea, lă pacea și stabili
tatea regiunii noastre și a 
lumii.

Sînt sigur că această dorin
ță și această convingere sînt 
împărtășite de guvernul ro
mân. Dovada cea mai vie o 
constituie primirea foarte sin
ceră și călduroasă rezervată 
de către conducătorii și po
porul român delegației parla
mentare 
domnul președinte Bozbeyli, 
care 
România.

Pe de altă parte, colabora
rea utilă întreprinsă recent 
între cele două țări ale noas
tre în domeniile comerțului, 
economiei, turismului și al 
transporturilor constituie tot 
atîtea auspicii fericite pentru 
viitorul relațiilor noastre.

în continuare, premierul 
turc a spus: Sînt fericit ■ să 
constat că nu există diferen
de între Turcia și România, 
care sînt situate în aceeași 
regiune și au legături istorice 
și tradiționale.

Faptul că noi nu- împărtă
șim totdeauna aceleași punc
te de' vedere asupra proble
melor mondiale nu trebuie să 
constituie un obstacol în dez
voltarea relațiilor noastre bi
laterale.

Există, desigur, în domeniul 
internațional, numeroase pro
bleme care așteaptă să îie re
zolvate. Sintem convinși că 
aceste probleme pot să fie re
zolvate pe căi pașnice și prin 
tratative, în conformitate cu 
dreptatea, în cadrul principii
lor egalității în drepturi, sti
mei și încrederii mutuale și 
al respectării angajamentelor 
internaționale.

încă de la întemeierea sa, 
Republica Turcia a fost atașa
tă, întotdeauna cu fidelitate, 
păcii, a dorit sincer dezvolta
rea cooperării internaționale 
în cadrul egalității, dreptății 
și securității și nu a ezitat 
niciodată să depună eforturi 
pentru salvgardarea păcii. 
Vorbitorul a citat în acest 
sens atitudinea guvernului 
turc față de problema Cipru
lui, eforturile sale pentru a 
găsi acestei probleme, pe ca
lea negocierilor, o soluție con
formă dreptului și echității.

Referindu-se la România, 
primul ministru Demirel a 
spus : Noi urmărim cu interes 
dezvoltarea economică, cultu
rală și socială care are loc în 
țara dv. și ne bucură să con
statăm că poporul român pro
gresează pe calea prosperită
ții, datorită succeselor reali
zate îndeosebi în domeniul 
industrial.

Este în interesul nostru, al 
tuturora, ca țările din regiu
nea noastră să trăiască în 
pace, stabilitate, independen
ță și prosperitate.

Țin să vă exprim convin
gerea mea că vizita dv. va 
constitui o etapă importantă 
pe calea spre o mai largă în
țelegere reciprocă între țările 
noastre și spre un nivel mai 
ridicat al relațiilor noastre, 
care progresează în mod po
zitiv.

în încheiere, Suleyman De
mirel a ridicat paharul pentru 
pacea mondială, pentru cola
borarea prietenească, care se 
dezvoltă între cele două țări, 
pentru prosperitatea poporului 
român, pentru sănătatea și 
fericirea președintelui Ion 
Gheorghe Maurer și a mem
brilor delegației române.

După ce a mulțumit pre
mierului Demirel pentru invi
tația de a vizita Turcia și

turce condusă de

a vizitat în aprilie

aprecierile . calde la adresa 
țării noastre și a poporu
lui român, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER a sub
liniat că delegația română 
simte’din plin atenția; și ospi
talitatea cu care este încon
jurată..

Sintem deosebit de bucuroși 
— a spus vorbitorul— că ni 
se'oferă prilejul sa luăm cu
noștință nemjlocit de realiză
rile și preocupările poporului 
turc în direcția dezvoltării 
economice și culturale a pa
triei sale, de eforturile depuse 
pentru industrializarea țării, 
problemă atît de actuală și 
importantă pentru majoritatea 
statelor. Vizita noastră, sin
tem convinși, ne va întregi 
imaginea despre viața și mun
ca poporului turc, despre 
străduința sa de a-și face țara 
mereu mai prosperă.

în continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri s-a re
ferit la preocupările majore 
ale poporului român, sublini
ind că România își extinde și 
diversifică posibilitățile de 
participare la schimburile, in
ternaționale și dorește ca, în 
cadrul acestor schimburi, să 
vadă dezvoltîndu-se tot mai 
mult colaborarea româno- 
turcă.

Guvernul român — a .spus 
vorbitorul — consideră că dez
voltarea colaborării interna
ționale, menținerea păcii și re
zolvarea problemelor interna
ționale sînt posibile numai în 
condițiile respectării stricte 
în relațiile dintre state a prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, neameste
cului în treburile interne ale 
altor state, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Călăuzită de aceste principii. 
Republica Socialistă România 
depune eforturi pentru inten
sificarea relațiilor economice, 
politice și culturale cu toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, militează pen
tru pace și colaborare între 
state.

Guvernul român acordă o 
deosebită însemnătate înfăp
tuirii securității europene, pro
blemă vitală a continentului 
nostru, care prin consecințele 
sale afectează întreaga- situa
ție internațională. Realizarea 
acestui deziderat necesită o 
abordare constructivă cu un 
înalt simț de răspundere, for
mularea de propuneri judi
cioase în vederea lichidării 
surselor de încordare.

Răspunderile noastre sint 
egale în fața popoarelor și a 
umanității și nici o țară — 
mare sau mică — nu este scu
tită de această răspundere.

în contextul actual al situa
ției internaționale își păstrea
ză întreaga lor valoare cuvin
tele eminentului bărbat de stat 
Mustafa Kemal 
care spunea: 
blul umanității 
considerat ca un 
corp, iar o națiune ca un or
gan al acestuia. O durere în 
vîrful unui deget este resim
țită de întregul corp. Dacă în
tr-un loc sau altul al lumii 
există un rău, nu trebuie să 
spuneți că acesta nu vă inte
resează. Dacă un atare rău 
există, trebuie să ne interesăm 
de el ca și cum ar exista în
tre noi".

Din păcate, în lume mai 
există asemenea rele care neli
niștesc profund omenirea și 
constituie o gravă amenințare 
la adresa păcii. Nimeni nu 
poate rămîne indiferent față 
de pericolul pe care-1 repre
zintă pentru pacea mondială 
folosirea forței împotriva po
poarelor ce luptă pentru liber
tatea și independența națio
nală, pentru dreptul lor ina
lienabil de a-și hotărî singure 
soarta, fără nici un amestec 
din afară.

împreună cu alte state din 
regiunea noastră, România de
pune eforturi consecvente pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colabo
rare între țările balcanice, în
tre care există vechi legături 
tradiționale, și în acest spirit 
a propus înfăptuirea unei în
țelegeri colective regionale

bazate pe deplina egalitate în 
drepturi între statele partici
pante, pe respectul reciproc al 
suveranității, pe neamestecul 
în treburile interne. Ne ex
primăm convingerea că politica 
externă pe care România a 
promovat-o de-a lungul anilor 
este de natură, să întărească 
încrederea în sinceritatea ce a 
animat propunerile guvernului 
român privind colaborarea in
tre statele balcanice.

Ocupîndu-se de relațiile bi
laterale româno-turce, Ion 
Gheorghe Maurer a arătat câ 
in ultimii ani acestea au cu
noscut o evoluție pozitivă, 
schimburile comerciale au în
registrat creșteri an de an, 
s-au lărgit, de asemenea, 
schimburile cultural-științifi- 
ce, au fost puse bazele unor 
cooperări reciproc avantajoase 
în diferite domenii.

Ne amintim cu plăcere — a 
spus vorbitorul — de recenta 
vizită pe care delegația Med
jilisului turc, condusă de Ex
celența sa dl. Ferruh Bozbeyli 
a făcut-o în România, prilej 
care ne-a permis să consta
tăm o serie de preocupări co
mune pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale, ca și pe 
plan balcanic și european.

Discuțiile noastre cu distin
sele personalități turce ne în
tăresc convingerea că vizita 
delegației guvernamentale ro
mâne aici constituie un pas 
important pe drumul priete
niei și colaborării româno- 
turce și că vom găsi împreu
nă și alte forme de colaborare 
pentru amplificarea și diver
sificarea relațiilor dintre po
poarele român și turc.

In încheiere, președintele 
Consiliului de Miniștri a toas
tat pentru prietenia româno- 
turcă, pentru prosperitatea 
poporului turc, pentru sănă
tatea președintelui Cevdet 
Sunay, pentru fericirea pri
mului ministru Demirel și a 
soției sale, pentru sănătatea 
tuturor celor de față.

ANKARA 26 (Agerpres). — 
Trimișii speciali Victor Sta- 
mate și Nicolae Popovici trans
mit : In după-amiaza zilei de 
marți, delegația guvernamen
tală . română a făcut' o vizită 
la Marea Adunare Națională 
a Republicii Turcia (Medjilis).

Oaspeții au fost însoțiți de 
Ihsan sabri Caglayangil și de 
Semsetțin Arif Mardin.

In Palatul Medjilisului, pre
mierul român și membrii dele
gației au fost salutați de Fer
ruh Bozbeyli, președintele A- 
dunării Naționale a Republicii 
Turcia.

Cu acest pmej între oaspe
ții români și gazde a avut loc 
o convorbire prietenească și 
cordială. Președintele Adună
rii Naționale a transmis salu
tări secretarului general al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica și președin
telui Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec. Mulțumind, 
Ion Gheorghe Maurer a adre
sat cuvinte de salut președin
telui Ferruh Bozbeyli.

Oaspeții români au vizitat 
apoi clădirea Medjilisului, 
primind explicații cu privire 
Ia structura și modul de func
ționare a organului legislativ 
suprem al Turciei.

La invitația gazdelor, dele 
gația română s-a oprit pentru 
scurt timp 'în sala de ședințe, 
unde aveau loc lucrările Adu
nării Naționale. V;cepre.ședin- 
tele Adunării, Ahmet Bilgin, 
a salutat prezența în sală a 
președintelui ' Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România și a celorlalți 
membri ai delegației române, 
care au fost , primiți cu apla
uze de către deputați.

în continuare, a fost vizi
tată Biblioteca Medjilisului, 
una din cele mai bogate bi
blioteci de literatură juridică 
din lume.

în încheierea vizitei la Med
jilis, premierul român a sem
nat în Cartea de onoare a bi
bliotecii, remarcând buna ei 
organizare.

Poliția și armata brazi
liană au anunțat oficial in
terzicerea organizării Con
gresului Uniunii naționale 
a studenților din Brazilia 
(U.N.E.), care a fost cbnvo- 
cat pentru data de 28 iulie 
în orașul Belo Horizonte. 
Reprezentanții U.N.E. au 
făcut însă cunoscut că vor 
ține acest Congres, intrucît 
regimul militar „nu are au
toritatea morală de a-1 in
terzice". Pe ordinea de zi a 
Congresului se află proble
ma situației tineretului stu
dențesc brazilian' sub' regi
mul militar instaurat în 
țară și crearea unei „miș
cări de luptă împotriva dic
taturii". U.N.E. a fost di
zolvată de autoritățile bra
ziliene, dar studenții nu 
s-au supus hotărîrii guver
nului, continuînd să acti
veze în special în centrele 
universitare din provincie.

Marți 
început 
președinția secretarului 
general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio, lucrările 
Comitetului special (Co
mitetul McNamara), din 
care fac parte miniștrii 
apărării ai zece țări ale 
N.A.T.O.

dimineața au 
la Paris, sub

Ecouri in

Ataturk, 
..ansam- 
trebuie 
singur

ANKARA — Trimisul spe
cial Agerpres, V. Ștamate. 
transmite: Presa turcă pu
blică numeroase articole con
sacrate vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, 
în Turcia.

In edițiile de marți, toate 
ziarele din Ankara și Istanbul 
publică știri despre sosirea în 
capitala Turciei a delegației 
guvernamentale române. Ma
joritatea ziarelor reiau știrea 
transmisă de agenția „Anato
lia", în care sînt cuprinse — 
în rezumat — cuvântările ros
tite pe aeroport de Ion Gheor
ghe Maurer și Suleyman De- 
mirel.

La 25 iulie, presa turcă a 
publicat știri și articole refe
ritoare la sosirea delegației 
române, însoțite de fotografii 
ale tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu. 
Ziarul guvernamental „Zafer", 
anunțînd componența delega
ției, sublinia că „după o pe
rioadă de 30 de ani, pentru 
prima oară Turcia este vizita
tă de prim-ministrul ți minis
trul de externe al României".

Sub titlul „Relațiile turca- 
române se înscriu în cadrul 
prieteniei", ziarul „Ulus" face 
un scurt istoric al relațiilor ro- 
mâno-turce în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, 
„Cele două țări, scrie ziarul, 
nu numai că s-au respectat 
reciproc, dar au găsit, de ase-, 
menea, căi pentru salvarea 
păcii în Balcani". In articol 
sînt consemnați pașii făcuți de 
ambele țări în ultima vreme 
în direcția apropierii și strîn- 
gerii relațiilor reciproce. „Cele 
două țări, scrie în încheiere 
ziarul, se vor strădui' să salv
gardeze pacea în propria lor 
regiune. Sperăm, deci, că vizi
ta va fi foarte fructuoasă".

Ziarul turc în limba engleză 
„Daily News" din 2d iulie,

PE
O.N.U., U Thant. A avut Ioc, 
după cum «nuntă agenția TASS, 
o convorbire în cursul căreia au 
fost abordate probleme privind 
activitatea O.N.U., precum «i 
unele probleme ale situației inter
naționale actuale.

SCURT
UA 26 IULIE, Alexei Kosîghin, 

președintele Consiliului da Mini
ștri al U.R.S.S., l-a primit-la Krem- 

seeretarul general al

DUPĂ cum ' transmite agenția 
A.D.N., guvernul R, D. Germane 
a trimis o. notă guvernelor state
lor coaliției antihitleriste ți altor 
lari in legătură cu „Legea cu pri
vire la termenul limitat al elibe
rării de sub jurisdicția germană", 
elaborată la Bonn la 23 iunie. 
„Guvernul R. D. Germane — se 
arată in notă — consideră nece-

Depunerea 
la Mausoleul

ANKARA 26 (Agerpres). 
Trimișii speciali Victor Sta- 
mate și Nicolae Popovici 
transmit: In dimineața zilei 
de 20 iulie, a doua zi a vizitei 
în Turcia, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
Corneliu Mănescu, Alexandru 
Boaba, Ion Drînceanu și alte 
persoane oficiale a depus o 
coroană de flori la Mausoleul 
lui Mustafa Kemal Ataturk, 
în semn de omagiu adus ma
relui om de stat al Turciei 
moderne.

Au fost de față ambasado
rul Turciei la București, Sem- 
settin Arif Mardin, și alte 
persoane oficiale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României a semnat

de coroane
lui Ataturk

în cartea de onoare a Mauso
leului. Apoi a fost vizitat Mu
zeul Ataturk, impresionantă 
clădire încadrată de colonade, 
amintind vechea arhitectură a 
hittitilor.

Sub președinția lui Mo
hamed Farrouki, la Rabat 
au început luni lucrările ce
lui de-alXI-lea Congres al 
Uniunii Naționale a studen
ților din Maroc (U.N.E.M.), 
la care participă 160 de de
legați ai studențimii maro
cane, precum și ai organi
zațiilor studențești din di
ferite țări.

Lucrările congresului vor 
dura trei zile.

După cum se știe, Comitetul 
McNamara a fost constituit in 
toamna anului 1965 ca un orga
nism însărcinat să studieze posi
bilitatea elaborării unei strategii 
nucleare comune a țărilor membre 
ale pactului atlantic. Din el au re- 
luzat să facă parte Franța, Islan
da și Luxemburg. La actualele 
dezbateri, consacrate în principal 
problemei planificării strategiei 
nucleare a N.A.T.O. și eventualei 
transformări a Comitetului McNa
mara într-un organism permanent, 
Norvegia și Portugalia au fost -re
prezentat* numai prin observatori.

După cum relatează agențiile da 
presă, reuniunea de marți dimi
neața a Comitetului s-a încheiat 
fără să se li ajuns la vreun rezul
tat concret în privința principalelor 
probleme discutate. în cadrul întru- , 
nirii, cele trei grupuri de lucru 
din cadrul Comitetului, respectiv 
cel însărcinat cu planificarea nu
cleară, cel privind schimbul de in
formații și cel însărcinat cu comu
nicațiile, și-au prezentat raportul 
asupra activității ’or. A fost relua
tă apoi în discuție controversata 
problemă a împărțirii responsabili
tăților nucleare în cadrul N.A.T.O. 
și efectuarea unor modnicări pro
cedurale în acest domeniu. Se 
știe, că aceste modificări urmăresc 
să acorde un cuvînt mai greu de 
spus Germaniei occidentale în do
meniul controlului nuclear al 
N.A.T.O., constituind un prim pas 
pe calea accesului R.F.G. la arma 
nucleara. Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, nici de data aceasta nu 
s-a putut ajunge Ia un acord, din 
cauza pozițiilor diferite pe care 

situat participanții la întru-

punerii lansate de o 
care fac parte din 
cinat cu planificarea nucleară, cu 
privire la transformarea Comite
tului McNamara într-un organism 
permanent. Comentatorii politici 
occidentali subliniază că problema 
împărțirii responsabilităților nu
cleare ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. este departe de a fi re
zolvată, atîta «mp cit există po
ziții diferite chiar în rlndurile gru
purilor restrînse de țări care par
ticipă Ia dezbateri. Miniștrii apă
rării ai celor 
ale N.A.T.O. 
subcomitetul 
nucleară (S.U.Ă.,
Italia și Turcia) s-au întrunit și în 
cursul după-amiezii pentru a exa
mina problema strategiei nucleare 
a alianței. în comunicatul oficial 
publicat la încheierea întrunirii se 
arată că nici o hotărîre privind 
soluționarea acestei probleme n.u 
’ ’ degajat în cursul discuțiilor.

seri* da țlrl 
grupul lnsăr-

cinci țări membre 
care fac parte din 

pentru planificarea 
Anglia, R.F.G.,

1252 avioane 
americane 
doborite 
deasupra 

R. D. Vietnam

s-au 
nire.

De 
tij o

asemenea, nu a putut fi lua-
Iiotărîre nici în privința pro-

..AUSTERITATE" Șl NELINIȘTE

HANOI 26 (Agerpres). — 
Continuîndu-și raidurile ae
riene asupra R. D. Vietnam, 
aviația americană a pătruns 
la 25 iulie în spațiul aerian al 
provinciei Bac Thai. Unitățile 
antiaeriene ale armatei popu
lare vietnameze le-au inter
ceptat imediat, doborind două 
avioane agresoare și avariind 
multe altele. Agenția V.N.A. 
relatează că forțele 
americane au pierdut 
această dată 1252 de 
in cursul raidurilor 
prinse asupra Vietnamului de 
nord.

aeriene, 
pin» la 
avioane 

între-

Don

Iraiico-cehoshnace

Programul de
di-

de

intr-un editorial m care arata 
că „este pentru prima dată, 
după mulți ani, cînd avem în 
mijlocul nostru oameni de stat 
români", apreciază că „acesta 
este desigur un lucru de mare 
importanță". Vorbind despre 
relațiile dintre România și 
Turcia ziarul afirmă că „de 
multă vreme relațiile turco- 
române au înregistrat o evolu
ție pozitivă în politica de bu
nă vecinătate". „Discuțiile ce 
vor fi purtate la Ankara între 
prim-miniștrii celor două țări 
subliniază ziarul, vor duce la 
dezvoltarea acestor relații 
bune. Sintem convinși că pașii 
ce vor fi făcuți în această 
recție vor fi pași siguri".

Articole asemănătoare 
știri despre vizită publică, 
asemenea, ziarele „Yeni Ga
zete" și „Milliyet".

PRAGA 26 (Agerpres). — La 
Praga au continuat marți tra
tativele dintre Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, și Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace. Pe 
ordinea de zi a discuțiilor fi
gurează după cum relevă 
agenția C.T.K., problemele 
securității europene, situația 
din Vietnam și probleme ale 
O.N.U.

în prima parte a convorbiri
lor începute luni, miniștrii de 
externe au ajuns la o înțele
gere în problema lărgirii con
tactelor în domeniul politic și 
creării premiselor pentru ex
tinderea schimburilor de măr
furi și colaborării economice 
între cele două țări.

<

1 austeritate aplicat de guvernul britanic (în
ghețarea salariilor, noi impozite, iminența creșterii șomaju
lui) a provocat îngrijorare in rîndul populației. In fotogra
fie : o mulțime de londonezi blocînd reședința premierului 
Wilson de pe Downing Street, Ia cîteva ore după anunțarea 

măsurilor de „austeritate".

j Contacte între partidele

sar să declare că această lege este 
incompatibila cu normele de drept 
international stabilite in Carta 
O.N.U. fi recunoscute de ■ țoală 
lumea'.

PREȘEDINTELE Consulului d* 
Stat al R.P. Polone Edward Ochab, 
a primit la 26 iulie pe Amintore 
Fanfani, ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, care se află într-o 
vizită oficială în Polon a...

I 
I
1.........................

Idin țară.
E.R.E., L
T? TA A «

I 
I 
I 
I 
I

MINISTRUL afacerilor externe 
al U.R.S.S. A. A. Gromlko, care 
se află la Tokio la invitația gu
vernului japonez, a avut marți cea

politice din Grecia
ATENA 26 — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Intre partidele po
litice grecești se desfășoară în 
prezent discuții în legătură cu 
normalizarea situației politice 

i. Lideri al partidelor 
. Uniunea de Centru și 

E.D.A. s-au întâlnit pentru a 
ajunge la un acord asupra căi
lor care să permită depășirea 
actualei situații. Astfel, o de
legație a Comitetului Executiv 
al E.D.A. a vizitat pe liderii 
partidelor Uniunea națională 
radicală, Canelopoullos, și 
Uniunea de Centru, Papandreu, 
în scopul convocării unei în
truniri extraordinare a Parla
mentului, care să voteze pro
iectul de lege guvernamental

cu privire la înlocuirea actua
lului sistem electoral. Intrucît 
partidul E.R.E. se pronunță 
pentru o amînare a alegerilor 
pînă în primul semestru al 
anului următor, în timp ce 
Uniunea de Centru și E.D.A. 
cer ca acestea să aibă loc in 
următoarele 45 de zile, liderii 
partidelor respective au stu
diat posibilitatea de a se sta
bili o dată de comun acord.

Pentru miercuri sînt prevă
zute întrevederi în aceeași 
problemă, între liderul parti
dului progresist, Markezinis 
și lideri ai E.D.A., urmînd ca 
întrevederile dintre liderii 
politici greci să continue în 
zilele următoare.

artiștilor români 
la concursul
de la Vama

La Varna a luat sfirșit 
cel de-al III-lea concurs 
internațional de balet. 
Ediția din anul acesta a 
concursului a reunit 46 
participanți din 9 țări, 
printre care și din țara 
noastră.

alias
Mengele

de-a doua Întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe japonez, E. Shi- 
ina. Au fost discutate, potrivit 
agenției TASS, probleme ale situa
ției Internationale.

DUPĂ CUM transmite agenția 
U.P.I.,, președintele R.F. Germane, 
lleinrich Liibke, era să fie ucis 
sau grav rănit marți, cînd o ra
chetă antitanc s-a declanșat pre
matur, în cursul unor manevre 
militare. Președintele vest-german 
urmărea manevrele din turela unui 
tanc, cînd racheta a fost trasă, 
din greșeală, de echipajul unui alt 
tanc. Ea a căzut la aproximativ 50 
de metri de Liibke, dar nu a ex-

plodat. In schimb, combustibilul 
rachetei a ars în întregime. Spe
cialiștii au declarat că, dacă ra
cheta ar fi. explodat, ea ar fi pu
tut să-l ucidă pe președintele 
vest-german.

Luni după-amiază, juriul 
concursului, prezidat de cu
noscuta balerină Galina Via
nova, artistă a poporului din 
U.R.S.S., a anunțat rezultatele.

In cadrul concursului rezer
vat tineretului (limita de vîrs- 
tă — 21 de ani), au obținut 
premiul I cu medalie de aur 
balerinii Mihail Barîșnikov 
(U.R.S.S.) — cu mențiune spe
cială —, Marin Ștefănescu 
(Republica Socialistă Româ
nia), Martin Van 
nada) și Olga 
(U.R.S.S.).

Premiul II cu
argint a fost decernat baleri
nelor Irina Prokofieva și Irina 
Holina (U.R.S.S.), Marta Gar
da (Cuba) și Cristina Șaru 
(Republica Socialistă Româ
nia).

Au mai fost acordate, de a- 
semenea, alte premii și men
țiuni.

Hamei (Ca-
Vtorușina

medalia de
LA PEKIN a tost semnat un pro

tocol cu privire la acordarea de 
asistentă tehnică reciprocă Intre 
Administrația generală a aviației 
civile din Republica Populară 
Chineză și Secretariatul general al 
aviației civile din Franța. Proto
colul este în concordantă cu acor
dul privind comunicațiile aeriene 
semnat intre guvernele chinez și 
francez la 1 iunie anul acesta.

„Afacerea Mengele" a- 
mintește de un roman po
lițist. Joseph Mengele, unul 
din cele mai sinistre per
sonaje ale celui de al trei
lea Reich, este căutat de 
două decenii. Fostul medic 
al lagărului morțiș de la 
Auschwitz se numără prin
tre cei trei mari criminali 
de război care nu și-au is
pășit pedeapsa cuvenită. 
Ceilalți doi: Martin Bor
mann favoritul lui Hitler 
și Heinrich Muller, șeful 
Gestapo-ului. Trăiesc ? Au 
murit ? Paginile ziarelor 
au fost pline de versiuni 
contradictorii. Despre Men
gele s-ar părea că nu exis
tă îndoieli. Medicul care 
are pe conștiința sa mili
oane de vieți omenești în
cearcă să-și facă uitat nu
mele. Trufașul asasin a 
îmbătrînit. Figura lui nu 
mai are aroganța de altă
dată. Pe fața plină de ri
duri a apărut și o mustață. 
Joseph Mengele vrea să 
treacă neobservat — a de
venit un oarecare don 
Jose.

Revista pariziană „L'EX- 
PRESS" ne aduce amă
nunte despre acest ..don

care trăiește într-o 
zonă greu accesibilă de la 
frontiera dintre Argentina 
și Paraguay. Mengele este 
proprietarul unui ,,ranch" 
izolat, către care nu se 
poate ajunge decît cu difi
cultăți inimaginabile. Pro
prietatea se află nu depar
te de Eldorado, localitate 
despre care aflăm că ar 
avea o numeroasă popu
lație germană (îndeosebi 
hitleriști refugiați după 
război pe continentul sud- 
american). Pentru Mengele 
la Bonn s-a oferit o sumă 
frumușică: 60 000 de mărci. 
Dar „don Jose" este pre
văzător. O gardă de vlăj
gani îl însoțește în perma
nență.

Un ziarist brazilian, Ci
cero Adolpbo, și-a propus 
să-1 fotografieze. Patru zile 
și patru nopți îndrăznețul 
gazetar a pindit debarca
derul la care de obicei a- 
costează vaporașul lui Men
gele. In cea de-a patra zi 
așteptarea i-a fost răsplăti
tă : a reușit să-l fotogra
fieze pe asasinul căutat de 
zeci de poliții. Una din 
fotografii a fost publicată 
în paginile săptăminalului 
. L’EXPRESS". Confrunta
rea cu alte fotografii duce 
la concluzia că „don Jose" 
nu este altul decit Joseph 
Mengele. De altfel, sînt 
cîțiva ani de cînd se știe 
că fostul medic de la Au
schwitz trăiește în Para
guay. Semnătura sa a pu
tut fi depistată în registru] 
rezervat clienților sosiți în 
hotelul Astra din Asun
cion.

Mengele nu a fost, totuși, 
extrădat. Prieteni puter
nici il ocrotesc. Prietenii 
aceștia nu trebuiesc câu- 
tați doar la Asuncion.

M. RAMURĂ
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