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Proletari din toate țările, uniți-vă

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DUMINICĂ 31 IULIE 19664 PAGINI 25 BANI

însoțiți
320 000 aparta-

mteia 
tineretului

ANUL XXII, SERIA II, NR. 5350

a delegației guvernamentale române,
condusă de președintele

Consiliului de Miniștri3

al Republicii Socialiste România,
Ion Gheorghe Maurer

Spre înălțimi. (Pe șantierul de con
strucții al furnalelor de la Combinatul 
Siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej' 

din Galați)

Foto : N. STELORIAN

Vizităm microraionul 16 din cartierul Țiglina III. Interlocutor, tovarășul inginer Emil 
Bălănoiu, șeful șantierului nr. 2 al întreprinderii nr. 7 con
strucții montaj-Galați.

— Ne aflăm — spune dînsul în viitorul cartier, care, în final, va totaliza o suprafață locuibilă de aproape m p. (circa 9 000 de mente).Pe șantiere sîntem și de tovarășul Pavel Cristea, 
secretarul comitetului U.T.C.— Aproape 1 500 dintre sa- lariații întreprinderii noastre sînt uteciști. Este .pentru noi o mîndrie că majoritatea dintre ei sînt autorii celor peste

1000 de apartamente date în folosință numai în ultimii ani.Recent, în blocul M 2 din strada Coșbuc, s-au mutat primii locatari. Tehnicianul Mircea Antimiu, șeful lotului 4 F, de față la acest eveniment devenit obișnuit și totuși semnificativ, nu se bucura în măsura în care ne așteptam. Iată și motivul: mai erau multe remedieri de făcut și de loc neglijabile. De pildă, în apartamentul acesta — 62 — a lucrat brigada de parche- tari condusă de Mihai Alexandru. Dar cum a lucrat ? Parchetul este denivelat, lamelele sînt așezate inestetic pe mari porțiuni, ceea ce va

da de lucru locatarului Marcu Stătică.Ca urmare a neglijenței și repezelii cu care se prepară varul stins, a decalajului infim între preparare și folosire, „pușcăturile" grăunțelor de oxid de calciu au împestrițat pereții și plafoanele.Pe bună dreptate mulți locatari i-au cerut constructorului să execute un volum mare de remedieri. La administrația nr. 7 de clădiri am consemnat cîteva din a- dresele ce constituie corespondența cu întreprinderea nr. 7 de construcții-montaj. Prin adresa 67 se cere trimiterea unei grupe de instalatori sa-

POT FI EVITATE
REMEDIERILE ?

nitari la blocul E 6 — Țiglina II, pentru a efectua desfundarea coloanei de evacuare a apei din spălătoare, bucătării. Tot din neglijența constructorilor, canalul termic este înfundat cu ciment și balast. La același bloc, o altă adresă, nr. 49: „Multe instalații sînt sparte, a „înflorit" parchetul, ușile nu se mai închid la un număr de 21 de apartamente".într-o altă adresă, datată 16 iunie 1966, se cere revizuirea urgentă a „defecțiunilor" ivite în blocurile 2, 3 și 4, tot din Țiglina II, în care abia s-au mutat locatarii. Geamuri sparte cu „ocazia" demontării
V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

fGorftinuare tn pag. a lll-a)

FI este câștigătorul concursului
Foto O. PLEC AN

Tinătul Marian Stănescu de la F.M.U.A.B. este unul din cei mal pricepuți irezori din Întreprindere, 
organizat recent de către comitetul U.T.G. al iabricii

FIȘE, DIN 
AGENDA 

PERSONALĂ 

A TINEREȚII

Nu ne-au dat nimic, nu le-am 
dat nimic, n-am vorbit nicio
dată cu vreunul dintre ei, poa
te nici n-o să-i mai intîlnim 
vreodată și totuși, așa este, de 
asta slnt sigur : oamenii aceș
tia ne rămin datori cu ceva.

Iată : este Intr-o oră de virf 
a circulației. Autobuzul 31 e 
supraaglomerat. Călătorii de-a- 
bia-și iac loc Înăuntru. Pe una

Petre Ghelmez

din băncile din față, toarte 
comod, și toarte preocupat, un 
tlnăr citește „Sportul popu
lar'. Alături, o femeie în vlts- 
tă se străduiește să nu-1 deran
jeze la opririle mai bruște ale 
autobuzului. Stațiile trec una 
după alta, aglomerația e din 
ce în ce mai mare, dar tinăru! 
nostru citește, citește mereu. 
A întors mica gazetă pe toate 
fețele, a memorat rezultatele 
pronosport, a-nvățat știrile pe 
dinafard, dar el continuă să ci
tească. La stația In care tre
buie să coboare, zărită cu 
coada ochiului peste marginea 
ziarului, sare ca ars de la lo
cul său, își face loc cu coatele 
(e grăbit!) și întîlnindu-și 
prietena, care-1 aștepta de 
douăzeci de minute în stație, îl 
sărută mina cu multă tan
drețe !...

„Nu vă suparăți, ne slnlețl 
dator cu ceva !...'

...Luminile s-au stins de clle-

(Gontînuare In pag. a IlI-a)

1

La invitația guvernului Republicii Turcia, o delegație guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Excelența Sa domnul Ion Gheorghe Maurer, a făcut o vizită oficială în Turcia între 25 și 31 iulie 1966.Din delegație au făcut parte excelențele lor domnii: Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Ion Drînceanu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Turcia, Dumitru Be- jan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Atanase Diaco- nescu, adjunct al ministrului industriei chimice. Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, și Nicolae Stere, adjunct al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene.înalții oaspeți români au vizitat orașele Ankara, Izmir și Istanbul, instituții culturale și artistice, monumente istorice și locuri turistice, întreprinderi industriale, luînd cunoștință de realizările în dezvoltarea economică și culturală a Turciei.Oaspeții români și-au exprimat mulțumirea pentru calda ospitalitate de care s-au bucurat din partea guvernului și poporului turc.Președintele Ion Gheorghe Maurer a fost primit la Istanbul de către președintele Republicii Turcia, Excelența Sa domnul Cevdet Sunay.Președintele Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe și ministrul petrolului ai Republicii Socialiste România, precum și ceilalți membri ai delegației române, au avut la Ankara mai multe întrevederi cu primul ministru al Turciei, Excelența Sa dl. Suleyman Demirel, ministrul afacerilor externe, Excelența Sa dl. Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul energiei, Excelența Sa dl I. Deriner, și alte personalități oficiale turce. La întrevederi au mai participat din partea turcă secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Excelența Sa dl Zeki Kuneralp, și ambasadorul Turciei la București, Excelența Sa dl. Semsettin A. Mardin.în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și de cordialitate, s-a procedat la un schimb de vederi asupra problemelor internaționale și asupra dezvoltării relațiilor româno-turce. S-a constatat cu satisfacție că contactele între cele două guverne au dus la creșterea înțelegerii reciproce și a colaborării între România și Turcia și au contribuit la întărirea păcii în această regiune geografică.Părțile au exprimat cu satisfacție dorința sinceră a guvernelor lor de a dezvolta relațiile de bună vecinătate pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, integrității teritoriale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne.

Recenta vizită în România a delegației parlamentare turce, reglementarea problemelor financiare în acord dele- dez- știin-
suspensie, încheierea unui aerian, schimbul de vizite de gații, de experți economiști, voltarea relațiilor artistice și țifice, ca și alte contacte bilaterale, au scos în evidență dorința celor două state și popoare de a dezvolta colaborarea în diferite domenii.Cele două părți au examinat rezultatele obținute în urma schimbului de vederi între reprezentanții lor, care au analizat posibilitățile unei cooperări eficace pentru a promova dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între România și Turcia.Ele au constatat cu satisfacție că există mai multe domenii în care ar putea fi întreprinse acțiuni comune în avantajul ambelor țări și . au aprobat propunerile reprezentanților lor ca experții celor două țări, care se vor întîlni în timpul cel mai scurt în România și să studieze diferitele care au fost reținute.Cei doi prim-miniștri primat satisfacția că în cursul vizitei au fost semnate un acord regle- mentînd relațiile în domeniul științelor și artelor, precum și un acord în domeniul turismului.De asemenea, ei au hotărît să însărcineze pe experții lor să negocieze și să încheie acorduri în domeniile navigației maritime și transportului rutier, precum și o convenție sanitar-veterinară.Cele două părți au subliniat utilitatea contactelor directe între , oamenii de stat români și turci pentru dezvoltarea cunoașterii și încrederii reciproce, pentru întărirea relațiilor prietenești între cele două națiuni vecine, în interesul cauzei păcii și cooperării internaționale.Ele și-au exprimat convingerea că îmbunătățirea relațiilor între toate țările balcanice ar avea o mare importanță pentru pacea în această regiune și în lumea întreagă.S-a constatat că vizita în Turcia a delegației guvernamentale române a adus o contribuție importantă la creșterea înțelegerii reciproce și la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între România și Turcia.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a transmis președintelui Republicii Turcia, Excelența Sa dl Cevdet Sunay, invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Excelența Sa dl Chivu Stoica, de a vizita România, la o dată convenabilă.Delegația guvernamentală română a invitat, de asemenea, o delegație guvernamentală turcă, condusă de către primul ministru, Excelența Sa dl Suleyman Demirel, să viziteze Republica Socialistă România în cursul anului 1967.Ambele invitații au fost acceptate cu plăcere.

în Turcia, posibilitățiși-au ex-

Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceaușescu

a tovarășului Dobri Djurov

SĂ PUNEM APELE SĂ EACĂ ZILE-MUNCĂ

Singura apă curgătoarea mai importantă din apropierea comunei Huși, pîrîul Recea, supraviețuia vara doar prin cîteva izvoare, care fac ca un firicel plăpînd să mai susure încă printre meandrele mlăștinoase. Dar, furată de adînouri, sorbită de razele soarelui Recea se vlăguia tocmai atunci cînd ar fi fost mai necesară, din care cauză folosirea ei ca sursă de apă pentru irigat părea lipsită de șanse. Țăranii cooperatori din Huși s-au văzut astfel ne- voiți să amenajeze loturile pentru acele culturi cărora apa le e întrutotul indispensabilă, și în special grădina de legume și zarzavaturi, tocmai în Lunca Prutului. E acolo apă din belșug și 8 motopom- pe deservesc cele 60 de hectare irigate. Dar pînă în Lunca Prutului e o distantă aprecia-

transportul oamenilor la lucru și a produselor la piață, pe un drum de 10 km.O altă modalitate de amenajare a grădinii și de apro-
TEZAURUL
INIȚIATIVEI

bilă și cum legumele și zarzavaturile atente și orașului cea mai se simțea tivitatea nu-i deloc avantajos să faci atîtea cheltuieli zilnice
necesităasidue, iar au, firește, mare acest tot mai mult în ac- cooperativei

îngrijiri pe piața cererea neajunscăcicu

vizionare a orașului cu legume trebuia găsită neîntîrziat. După îndelungi chibzuiri idee că Recea, cu toată „sără- cia“ debitului său, i-ar putea totuși scoate din impas, i-a cucerit pe toți cooperatorii.—„Apa — a spus brigadierul legumicol, Neculai Her-

ghelegiu, într-o adunare generală — e ca ața : se istovește tocmai acolo unde e mai firavă. Dar dacă noi o adunăm într-un lac mare, atunci izvoarele ei ar putea, să întrețină și să mențină permanent cantitatea de apă acumulată din zăpezi și din Amenajîrri grădina aici, cîștiga de două ori: mai scurtăm mult distanța,ce înseamnă eliberarea atîtor mijloace de transport și folosirea lor la alte munci; apoi, terenul de la Prut va putea cărorgate știți că a crescut cu peste face căputut fi adusă chiar la marginea orașului.De fapt, lucrarea nu se vădea din cale afară voioasă ori inițiativa a ales pe cei mobilizați

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit la 30 iulie, la Eforie-Nord, pe tovarășul Dobri Djurov, membru al C.C. al P. C. Bulgar, ministrul a- părării al R. P. Bulgaria, care se află la odihnă în țara noastră.La primire, a participat tovarășul

Leontin Sălăjan, membru al tetului Executiv al C.C. al ministrul forțelor armate ale blicii Socialiste Rorrîânia.Primirea s-a desfășuratatmosferă caldă, prietenească.
Comi-P.C.R.,Repu-într-o

(Agerpres)ploi. vom întîi ceea
fi cultivat cu cartofi a producție pe loturi iri-50 la sută. Și așa se grădina de legume a

de ane- de costisitoare și entuziasmat mai 300 de tineri care de organizația
ION FILIPOIU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Din noul peisaj al orașului Piatra Neamț

NOI TIPURI
DE ASPERSOARE
MOBILE

La întreprinderea „Armătura" 
din Cluj au intrat în producție de 
serie două tipuri noi de aspersoare 
mobile, destinate irigațiilor în a- 
gricultură. Aspersorul mare, racor
dat la o sursă de apă sub presiune 
produce o ploaie artificială unifor
mă și fină pe o suprafață de 2 800 
mp. Debitul de apă, ca și deplasa
rea brațulubstropitor spre zonele

de irigat, se reglează în mod auto
mat. Aspersorul mic va fi livrat 
mai ales unităților agricole specia
lizate în legumicultura.

Aceste tipuri noi de aspersoare 
au dat rezultate bune și au fost 
omologate de Institutul de cerce
tări pentru mecanizarea agricultu
rii.

(Agerpres)

L» Uzina de alu
mină — Oradea

CRESC
CAPACITĂȚILE

K

DE PRODUCȚIE
La Uzina de alu- 

din Oradea 
lucrări

10 000 de metri cubi de apă pleacă Intr-un ceas din Olt spre 
rădăcina plantelor, pe cele 2 000 hectare, sporindu-Ie rodnicia, 

prin stația de pompare a sistemului de hidroameliorații 
Drăgănești-Olt

mină 
au început 
ie mărire a capa
cității de producție. 
Pe baza acestora, 
uzina va produce în 
plus anual, țață de 
capacitatea actuală, 
60 000 tone alumină 
cu posibilitatea, de 
sporire în continua
re a producției. In
stalațiile și utila
jele principale rea
lizate de industria 
noastră construc
toare de mașini au și început să so
sească. De remar
cat că 30 la sută din 
noile instalații vor 
fi amplasate în spa
țiile actuale, ceea 
ce va contribui la 
scurtarea termenu
lui de intrare în 
funcțiune.

(Agerpres)



Mai mult de jumătate din suprafața 
viziunii sînt dedicate muzicii ușoare. In 
de muzică ușoară ies de sub teascurile 
sori de magnetofoane colecționează benzi 
spectacole de varietăți sau circ, se cîntă 
restaurante sau în sălile de dans ne întil nim din nou cu muzica ușoară.

Dacă de calitatea componistică a mitzicii ușoare se ocupă Uniunea Compozito
rilor și dacă pentru stimularea creației în acest domeniu a fost creat Un festival 
național pe malurile bătrinului Pont Euxin, cine se ocupă de educarea și creșterea 
interpreților? Și care trebuie să fie criteriile diriguitoare ale interpretului de ffltr- 
zică ușoară — adeseori tînăr sau foarte tînăr — pentru a oferi semenilor săi la 
fel de tineri, un .spectacol de ținută și gust f

Pentru a afla răspuns la aceste între bări i-am invitat în redacție, la o discuție, 
pe compozitorul George Grigoriu, regizorul Valeriu Lazarov. pe componenții or
chestrei de chitare electrice „Sincron" precum și un gfup de studenți ai conserva
torului „Ciprian Porumbescu" și ai Insti tutultti de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Cărăgiale".

emisiunilor muzicale ale radioulai ți tele* 
fiecare lună zeci de discuri cu înregistrări 

„Elecfreeordtlltii". Zecile de mii de pos*- 
cu muzică ușoară. Ia teatrele de estradă, 

cu precădere muzică ușoară și, în tifle, la
CENTRUL DE CERCETĂRI

ȘTIINȚIFICE AL UZINEI

Fmasx 
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INTERPRETAREA
MUZICII UȘOARE

Dc cc nu $1 o moda
a muzicii ușoare

românești?George Grigoriu : Se Vorbește mereu despre mode în imărpretarea muzicii ușoare. Fiecare modă însă are nevoie de o interpretare și anume tttiâ conformă teritoriului pe care trăiește. La fel că poezia, teatrul, interpretarea muzicii UșOare treouie să aibă o pa- ffi# a ei. Bogatul simț artistic ăl poporului nost-u își cere dă âCeea Un corespondent pe măsură și în domeniul muzicii ușoare. Primejdia modelor de împrumut este mare mai ales pentru tînărul interpret. în clipa în care lese de ue băncile caselor de Cultură, care pregătesc în general la noi in- terpteții de muzică Ușoară, a- ceștia au o oarecare personalitate. Acest început însă cedează uneori în fața dorinței de a face imediat și cu orice preț succese în fața publicului. Și astfel se recurge la împrumuturi. Se vorbește de multă vreme despre crearea unei școli de pregătire a interpreți- lor de muzică ușoară — care ăr trebui să aibă tocmai me- ttiteă de a dezvoltă personalitatea — dar nu s-a făcut nimic în această direcție.Apar uneori la noi talente care au un drum sinuos tocmai din lipsa unei îndrumări. Formația SINCRON, aflată aici, lă discuția noastră, s-a rema”- câf printr-o interpretare tinerească, personală. Ei au a- vut însă și eșecuri. S-a scris despre acestea și dreptate. Dar dacă acești băieți care alcătuiesc Sincron și care au dovedit calități instrumentale și Vocale remarcabile ar fi fost luațl de un specialist care avînd și autoritatea morală și profesională, i-ar fi învățat cum să cînte pe scenă, cum să fie decenți, și cu adevărată personalitate proprie, am fi avut, probabil, la ora actuală o formație cu mult mal bună de- cît cea a italianului Michele văzută anul acesta la televiziune. Dar arta interpretării, interpretul talentat nu are unde s-o învețe.

tă succesul facil. Interpretul reprezintă însă o treaptă superioară. El fâce o explorare a sensurilor adinei ale muzicii și textului, este o persoană complexă, persoană la care calității glasului i se adaugă inteligența scenică. In schimb, cîntărețul — din lipsă de gîn- duri sau de talent autentic — îșî construiește toate piesele Zgomotos și nu concepe să termine o melodie fără o acută pentru că pe el îl interesează în primul rînd succesul din sală. Lui i se pare că succes înseamnă Zgomot.O altă problemă a interpretării muzicii ușoare este cultura celui care o cîntă. Nu-mi doresc interpret! de muzică ușoară doctori în filozofie, nici să aibă absolvită facultatea de critică de arfă, dar un artist care nu are dragoste pentru fenomenul de cultură în

Mari și simple
sincerități

să fie îndrăzneți, abordeze un reper- asemenea manieră cuprindă orches- e-

pe bunăformația

Interpretul
dc muzica ușoara:

o personalitate
complexa

Valeria Lazarov: Există, după părerea mea, două categorii de oameni care activează în muzica ușoară : cîntăre- țul și interpretul. Cîntărețul emite sunete și mișcări care au circulație comercială și duc

țișoară seamănă în multecăprivințe cu actorul dă proza. Noi învățăm- în Institutul de teatru că actorul trebuie să-și înceapă munca la rol plecînd de la sinceritatea totală. Otice cîntdc este 6 scenă de viată sau un monolog adeseori lîtîc care vorbește în felul său despre marile simple sincerități omenești. Unde este însă lirismul în interpretarea unora dîrt cîntăreții de muzică Ușoară ? Se pierde într-un potop de gesturi exterioare, preocupări exagerate pentru o ținută vestimentară frapantă.Actorii beneficiază în munca lor de aportul regizorului

adevărat trebuia să toriu de o îneît el să frăție pentru instrumente lectronice pe motive naționale românești. Ar fi fost un mare succes, așa cum au reușit s-o facă cu melodia „Ca la Breaza". Au vrut însă să ajungă foarte repede, acolo unde de fapt se ajunge greu, cu multă trudă, pe un urcuș care nu totdeauna e plin de aplauze, și anume la succes. Nu trebuie să îi mulțumească succesul facil.
Cornel Fugaru i Nici flU ne-a mulțumit. Iar îrl privința acelui public de care vorbiți vreau să mai adaug ceva. A- deseori ne simțeam dezarmați în fața fluierăturilor. Ce să le spun acestor tineri zgomotoși ? Câ fluierul ne jignește 1 Că nu e în spiritul acestor locuri

• Intre imitație și penona'itate „excesele de personalitate*

• Publicul și interpretul: educatori și beneficiari reciproci

• Pledoarie pentru un teatru experimental de muzică ușoară

rezultatele și fluieră- spectac'Ol. unei școli

general este ridicol cînd se urcă pe scenă, pentru că publicul simte aceasta. Lipsă de cultură a unor Intetpreți este înconjurată adeseori de lipsa de cultură a unor tineri spectatori și atunci sînt triste : țipete furi într-o sală dePentru formarearomânești a interpretării muzicii ușoare se face simțită necesitatea unui teatru experimental de muzică ușoară. Spectacolele acestuia ar putea fi dublate de proiecții cinematografice, coregrafice etc. Să fie teatrul unor entuziaști care să creeze spectacole ce solicită exerciții ale minții și sufletului, un grup de compozitori și interpreți care să nu dorească succesul facil și care să muncească pentru crearea unui stil românesc în muzica u- șoară. Spectacolele sale experimentale ar trebui să constituie trepte către viitoare mari succese. Acest teatru ar putea funcționa pe lingă una din scenele existente în Capitală, la început cu un spectacol pe Săptămînă (în zilele de re- lache) și ar putea începe, să zicem, cu 3 compozitori, 3 interpreți, 3 dansatori și 1 regizor, care să pună mai înainte 
de toate în ceea ce fac dragostea și pasiunea.

Aime Iacobeseu (studentă, Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara- giale") : Interpretul de muzi-

impune o de regizor(student,

care îi îndrumă și dirijează timp îndelungat, ani de zile, conform unei concepții, unor idei. Cine îl îndrumă însă pe interpretul de muzică ușoară? Numai propria sa inspirație. Cred că și interpretul de muzică ușowră trebuie să se bucure de îndrumare creatoare. necesitate ce profesie nouă : cea muzieal !
Cornel FugaruConservatorul „Ciprian Fo- rumbescu", conducătorul formației SINCRON) : Vreau să încep cu o mărturisire : formația noastră n-a cîfttat niciodată pînă acum în public așa cum și-a propus de la început, adică în stil SINCRON. Vina rt« aparține în primul rînd nouă dar și unei categorii de tineri spectatori, care ne-au făcut să alegem un făgaș facil, acela al succesului de moment. Ce ne-am zis noi la primul concert : pentru * ajunge să cîntăm așa cum conceoem noi, trebuie mai întîi să cucerim publicul, deci să facem concesii.
George Grigoriu : Dar care public ? Pe cel mai puțin a- vizat ? Greșeala formației Sincron stă în a înțeles să din bucățile ei apelau la

mare, la țipete, fluierături. Și de ce ? Pentru că au adoptat muzică străină pe care au electronizat-o la un înalt ni
vel de gălăgie. Dacă voiau cu

felul în care ea evolueze. Unele interpretate de manifestări pri-

Șoseaua Brașov—Poiana BrașovSoselele regiunilor Cluj și Maramureș sînt o rețea de comunicație la fel de bine organizată ca și drumul de fier sau rețeaua telefonică, Sînt șosele asfaltate, șerpuind în serpentine pe crestele munților, ocolind cu rotunjimi feminine masivele inabordabile, repezindu-se pie tiș, băr- bătește, peste coamele dealurilor, plutind apoi spre locurile de cîmpie, drepte c* niște raze puternice. Fiecare kilometru de șosea este întreținut de oameni specializați anume cu acea grijă a grădinarului pentru rodul de soi. Un neîntre

rupt du-te-vino de automobile de toate mărcile, săgetează în mare viteză șoselele. Îmi aduc aminte că în vechea Românie pentru a găsi o comună trebuia să iei urma șinelor grele de căruță, ori, în cel mai bun caz, să ții urma stilpilor de telegraf, mai cu seamă în anotimpurile cu climă vitregă. Cît de

departe este această imagine de pustietate și izo- îm'c Zeci și sute de șantiere, cu răbdare de siâif și hărnicie de furnică, au străpuns, îndeosebi pe văile repezilor rîuri, toți munții și acum drumuri tinere, sprintene, străbat pădurile inaccesibile pînă mai ieri, steiurile prăpăstioase pînă sus, departe, pe unde

multe concluzii folositoare din primele ei contacte cu publicul și cu presa. Vrem să cîn- tăm bine, și ne propunem să căutăm căi noi, specifice muzicii românești. Membrii formației noastre sînt tineri care’ lucrează în producție : doi graficieni, un asistent medică! și un tehnician — fac muzică din pasiune și convingerea că au ceva de spus: Pentru noi, fiecare spectacol înseamnă o emoție.Evoluțiile noastre viitoare vor arăta adevăratul nostru profil.Ileana Popovici (studentă, Conservatorul „Ciprian Po- i -imbescu". clasa de canto) : Sînt o interpretă de muzică ușoară, aflată încă lă momentele debutului. Deci mai mult decit ceilalți, simt nevoia unei îndrumări competente. De cîte ori am greșit nimeni nu mi-a dat ajutor pentru a putea depăși greutățile impuse în mod inevitabil de evoluție. Ar trebui apoi o mai mare grijă în distribuirea cîn-.

Febrila activitate a zecilor de cercetători care lucrează nemijlocit în serviciul de cercetări sau a sute de specialiști din toate secțiile Uzinelor de fibre sintetice din Săvinești care*și dăruie eforturile continuei îmbunătățiri a procesului tehnologic, ridicării permanente a calității proceselor la nivelul tehnicii mondiale — îți dau de îndată dimensiunile prezenței continue a științei în viața uzinei, a legăturii permanente stabilite între cercetarea științifică și producția curentă.într-unul dîn laboratoarele serviciului de cercetare, Ing. Maria lonescu, șef al „departamentului" științific al uzinei ne conturează cîteva fapte pline de semnificație privind pătrunderea muncii științifice în viața cotidiană a fabricilor unde se nasc cunoscutele fibre sintetice românești :„Ir.ființaț în urmă cu.cîțiva ani — ne spune ing. M. Io- nescu — Centrul de cercetări a cîștigat rolul de epicentru științific al uzinei, laboratorul în care sîrtt rezolvate principalele probleme științifice pe care le pune continua ridicare a producției.&0 de oameni, printre care 20 de ingineri de diverse specialități, ăntrenînd în jurul lor peste 50 la sută dintre specialiștii care activează direct in secțiile uzinei, se ocupă de rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică cercetarea științifică în uzină — factor esențial în acțiunea de continuă modernizare a produselor aflate în fabricație, în asimilarea produselor noi, în înlocuirea unor produse deficitare, în sporirea producției, în continua creștere a calității ei.Cîteva date cu privire la u- nele dintre realizările muncii

importante economii. Remarcabile realizări s-au mai obținut îh îmbunătățirea fibrelor relon, în îmbunătățirea stabilității lor la lumină ca și a stabilității lor termice. Cu rezultate deosebite în producție s-au soldat noile procedee de vopsire, noile metode analitice pentru controlul calității produselor ș.a.m.d.Pornind de la nevoile puse de dezvoltarea producției, planul de lucru al centru-
Ne vorbește

ing.
Maria lonescu

Șeful serviciului de c'ercetdri 
al Uzinelor de fibre 
sintetice — Săvinești

tecelor către interpreți. Melo-^noastre științifice sînt pe de- diile trebuie să se apropie de temperamentul interpretului.Aceasta îl va ajuta să-și for- ' meze o personalitate proprie.Interpretul trebuie să semene
plin elocvente din acest punct de vedere.Prin modificarea unor faze importante din tehnologia fibrelor melana, s-au realizat

lui de cercetări prevede o vastă gamă de probleme, printre care aș aminti îmbunătățirea calității fibrelor melana, fabricarea palelor din melana pentru industria textilă, îmbunătățirea calității fibrelor, modificarea tehnologiei capro- lactamei etc.Trecînd în revistă preocupările noastre actuale, ne spune ing. M. lonescu, aș vrea, să subliniez faptul că noi am a- juns la concluzia că planul curent și cel de perspectivă pentru dezvoltarea cercetării științifice în uzină nu poate deveni un plan de reală eficiență fără concentrarea — pe de o parte — în jurul centrului a specialiștilor din toate secțiile uzinei, iar, de altă parte, fără permanenta îmbunătățire a colaborării dintre noi și diverse institute de specialitate din cîteva centre științifice ale țării.Fiecare dintre obiectivele planului sînt astfel indisolu-

bil legate de participare* specialiștilor din secția Căteiâ îi este dedicată respectiva cercetare și care participă alături de noi la rezolvarea temei de la faza experimentelor de laborator pînă la aceea a verificării și aplicării el în producție.în această ordine de idei, aș mai vrea să remarc eforturile pe care uzina le face in prezent pentru lărgirea bazei experimentale. Este în curs de construcție o bază specială de cercetări în care cercetătorii și specialiștii uzinei vOr avăa la dispoziție laboratoarele speciale precum și toate instalațiile pilot de prelucrare textilă, într-un cuvînt o adevărată „u- zină“ științifică în care vor fi concentrate și rezolvată zeci de probleme științifice și tehnice pe care le pune producția Săvineștilor.în continuă creștere este și „colaborarea" noastră cu institutele de cercetare ale A- cadămiei și institutele departamentale. Cu cercetătorii de la „Petrochim" Ploiești crăm la sinteza acidului pic, un produs nou care mează să fie fabricat în drul planului de dezvoltate pînă în 1970 al uzinei noastre. Cu Institutul de celuloză din București facem o serie de studii toentgenografice și de microscopie electronică asupra fibrelor relon și melana, cu atomiștii din Cluj lucrăm la catalizatori din hidrogenară în vederea înlocuirii unor produși deficitari, cu Laboratorul Ministerului Chimiei colaborăm în problema colorării brelor melana și fibrelor Ion texturate.Prin această colaborare alizăm un eficient schimb experiență creatoare in care se Însușesc noi metode de muncă științifică, sînt verificate noi experimente, se conturează soluțiile unor probleme , tehnice și științifice pe Care Ie pune cercetarea științifică actuală și în perspectivă.
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A1ME IACOBESCUsă-ți manifești entuziasmul prin fluierături, cînd sînt de- ajuns aplauzele ? Fluierăturile fa'c pătie din snobismul vulgar al unor tineri. Sînt obiceiuri împrumutate care la noi nu se potrivesc. Nouă ne ajung aplauzele. (Și totuși... La un recent spectacol al „Sincronilor", aceștia au primit cu în- cîntare fluierăturile unei părți a publicului ! — Nota redacției).Formația noastră a tras
nu bătătoreau cărări decît fiarele, pe unde ajungeau doar ciobanii și cîteodată alpiniștii. Astfel putem a- minti drumul forestier, săpat aproape numai în piatră, cu temelia ajungînd uneori la zece metri înălțime, care străbate masivul Căliman. Dincolo de importanța sa economică (pe această „spinare" bătătorită circulă zilnic mii de metri cubi de lemn spre combinatele de industrializare), drumul acesta, ca multe altele, de sute și sute de km, leagă între ele sate îndepărtate, cătune, locuințe singuratice, apropie oameni. Pe aici zboară caravana cinematografică medicală, pe aici ajung la timp ziarele, cărțile, mărfurile îndeosebi, făcînd ca

Noi soiuri
de orz

VALERIU LAZAROV CORNEL FUGARUîntotdeauna cu el însuși. Firește, aceasta nu trebuie să ducă la monotonie, același interpret consecvent cu sine-trebuie să aducă de fiecare dată și ceva nou.
Denis Constantinescu (studentă, Conservatorul „Ciprian POrumbescu" : S^-a vorbit aici de mai multe ori despre necesitatea școlarizării interpreților de muzică ușoară, Aceasta s-ar putea face cel mai bine, cred, pe lingă conserva

toarele existente în București, lași și Cluj. Lecțiile să fie ținute de specialiști și să se ur- 1 mărească formarea personali-4 ■tății complexe a interpreților. astfel ca ei să fie nu cîntăreți dar și dansatori. și puțin numai actori
★discuției in muzica ușoa- formației SIN-La sfîrșitul interpretarea ră membrii 

CRON i-au invitat pe parti- cipanții la masa rotundă a „Scînteii tineretului" la un
despre

ÎNSEMNĂRIla Surduc, de la Cămăraș 1* Gherla, de la Cluj la Zalău, modernizate, acoperite cu îmbrăcăminți as- faltice ușoare — drumuri care nici nu mai amintesc de hîrtoapele străjuite parcă în derîdere de pietrele kilometrice și de stîl- pii de telegraf. Aici lucrează șantierele conduse de ingineri tineri ca I. Coltov, G, Melinte, Z, Mtil- ler și alții.In acest, an, numai în regiunea Cluj, de pildă, vor fi dați în folosință 273 km de drumuri autofOrestiere. In al II-lea trimestru au fost recepționați cu 35 km mai mulțl decît prevedea

muncitor constructor de drumuri, revine o forță mecanică de peste 8 CP, ceea ce înseamnă că munca manuală s-a redus simțitor. Ceea ce ni se pare extrem de important este faptul că viața drumurilor a crescut. Acest lucru se datorează, desigur, bunei lor întrețineri. La prima' vedere s-ar părea că fondurile necesare au crescut Dar realitatea este cu totul alta : înainte drumul avea o viață de cel mult doi ani, pe cînd acum viața sa a crescut la 10 ani și mai bine, cum se spune fără reparații capitale.Grija întreținerii dru-

autenticSINCRON, așa cum fost auzit pînă a-concert în cel mai stil n-a' cum.' Participahții au ■ primit invitația urmînd ca printre ei să se afle și alți specialiști în domeniul respectiv. într-un număr viitor al ziarului vom reveni, așadar, asupra stilului de interpretare în muzica u- șoară, cu referiri ale specialiștilor asupra formației SINCRON.

U l.C.C.P.T. — Fun- 
dulea au fost obținute 
două noi soiuri de orz de 
toamnă. Rezultatele șt 
din acest an. cînd se 
încheie ciclul experi
mental, au confirmat 
însușirile valoroase ale 
acestor soiuri realizate 
de ing. Lazăr Drăghici, 
șef de laborator la insti
tut. In anii de experi
mentare, în culturi 
comparative de con
curs, ele au dat pro
ducții de 4 000—8 000 kg 
la hectar, cu 15—20 la 
Sută mai mult decit 
soiul raionat Cenad 345. 
Comparativ cu acesfa, 
noile soiuri sînt mai 
timpurii cu 4—6 zile, 
mai rezistente la că
dere. secetă și iernare.

Pentru verificarea 
producție a noilor 
iuri în anul viitor, 
sâmînța existentă 
I.C.C.P.T.-Fundulea 
fi însămînțate unele
renuri în toate regiunile 
țării.

Specialiștii institutului 
urmăresc Obținerea altor 
soiuri de orz de toamnă 
cu o producție mare și 
constantă cît mai preco
ce, pentru ca după re
coltare să se poată în
sămânța a doua cultură 
cu furaje concentrate.Anchetă realizată dc

AT AN AS IE TOMA
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(Agerpres)

un „Universal" sătesc să fie la fel de bine aprovizionat ca oricare raion al marelui magazin comercial Victoria din Capitală. Pentru că întotdeauna, dincolo de importanță sa economică, drumul este un mijloc de pătrundere a civilizației în cele mai îndepărtate locuri. Sînt drumurile de la Jibou

graficul Întreprinderii regionale de construcții forestiere — ceea ce devansează planul celui de al Ilî-lea trimestru. Pretutindeni s-a extins mecanizarea lucrărilor complexe și a celor cu volum de muncă ridicat prin introducerea în producție a celor mai noi și mai puternice mașini. Astfel, de fiecare

murilor, după cîte am constatat, nu cade numai în sarcina cantonierilor șl picherilor, ci a tuturor cetățenilor. In comunele Al- maș, Mesteacăn, Dumitrița, Budacul de Jos, în satele de pe Valea Ilvei, a Bîr- găului, datorită muncii patriotice a tineretului, a tuturor cetățenilor, drumul este în permanență îngrijit, fiind la înălțimea misiunii sale : o trainică punte de legătură între oameni, pe care pășește bunăstarea, civilizația.
PAVEL AIOANEI

formațiile căminelor culturale din taionul Curlea de Argeș 
continuă tradiția folclorică prin cintece, dansuri și costume 

lucrate cu mare măiestrie

Foto: AGERPRES
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T U A L I T A
Prelungirea planșeului peste Dîmbovița

Nota a-

Foto: AGERPRES

IZOTOPI RADIOACTIVI

FOLOSIȚI ÎN DEPISTAREA TUMORILOR

CEREBRALE

230 de studenți de la Institutele politehnice din București și 
Timișoara se găsesc in Uzinele „Settiâhăloat6a' din Capitală, la 
practică. In fotografie: un gtup de studenfi ăi anului II al Facul
tății de mecanică agricolă, lucrind la montarea unei combine

diferit colo- se prezintă formă unui

Culele din Măldărești 
etc,

De Ia începutul anu
lui și pitii acum,
Ceste lăcașuri, care 
păstrează documente 
legate de trecutul pa
triei noastre, au fost 
vizitate de 100 000 ce
tățeni.

O Știri interviuri repo 
rtaje # Știri interviuri

rtaje 
inter 
Știri

în ȘfîrȘit, alaltăieri. în 
librării a apărut bro
șura „Admitbrăa în în- vățâmîntul superior — 1966", elaborată, de Mi
nisterul TnV SțătnîntUlUi 
în colaborare cu „Re
vista învățămintulUi su
perior". Așteptată cu 
nerăbdare de către toți 
candidații care se pre
gătesc pentru concursul 
de admitere din anul 
acesta, broșura, tipărită cu mare întârziere, nu a satisfăcut îh privința tirajului nici de departe cerinte’e publicului. Dis
tribuită în librării — și numai lâ unele li
brării (eînd trebuia să 
fie găsită la toate 
chioșcurile) — cartea (în 
trei ore) s-a vîndut pe 
bază de tabele, bonuri 
de ordine (poate și 
chiar recomandări ?)... 
aglomerații și geamuri

EDIȚIE

EPUIZATĂ

Intr-o zi

sparte. Fără prea multe 
comentarii transcriem 
exact ceea ce scrie pe 
ultima filă: „Dat la 
cules 
tipar 1966.
1 410

de

etc.

08.07.1966. Bun 
21.07.1966 Apărut 
Tiraj : „66 000 + 
exemplare. Coli

editoriale"... etc.
Broșura anunță pe can
didați că examenele de 
admitere încep... la 26 
august. Deci, peste o 
lună de la apariție. Nu 
mai vorbim de faptul 
că tirajul nu poate satis
face numărul, de două 
ori mai mare, al candi- 
daților.

Dacă editorii ei sînt 
convinși că, după spusele 
lor din prefață, broșura 
„se adresează în primul 
rină candidaților la ad
miterea în învățământul 
Superior", este absolut 
necesar ca acum cît mai 
este timp, să apară încă 
O ediție suplimentară.

ION MARCOVÎCI

Pot fi evitate
remedierile ?schelelor, apartamente în care ape de toate proveniențele au „drum deschis" prin plafoane și cămări. îmbinarea între plăcile prefabricate nefiind etanșă, plouă la unele apartamente de la blocul 4. Pereții sînt pătați, tîmplăria necorespunzător montată.Oare nu pot fi evitate remedierile la blocurile nou construite? Numeroși tineri și vîrstnici — muncitori, maiștri și ingineri au răspuns afirmativ, Se cer în schimb îndeplinite cîteva condiții strict obligatorii : asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare, răspunderea fiecăruia pentru lucrarea pe care o execută, atenție sporită la lucrările de finisaj.Aici există bunul obicei ca lunea să fie organizate analize legate de calitatea finisajului, domeniu în care întreprinderea mal este tributară.în ultimul timp insă asemenea consfătuiri ce își prelungeau ecourile pînă în organizațiile U.T.C. care de multe ori au venit cu propuneri interesante pentru înlăturarea abaterilor de la normele tehnice n-au mai avut loc. Din păcate, deși puteau să o facă, organizațiile U.T.C. n-au sesizat nicăieri acest neajuns.Nici asistența tehnică nu se ridică la un nivel corespunzător. La blocul H 4, unde în timpul cît s-a construit s-au schimbat 5 maiștri, răspunderea a revenit mai tot timpul șefilor de echipă, mulți dintre ei fără experiența necesară în construcția blocurilor de

Ochiul bucureșteanului este obișnuit cu prefacerile edilitare și nu spun o noutate vorbind despre demolarea clădirilor vechi din Piața 1848. Amintesc totuși despre acest fapt petrecut în primăvară, pentru că o dată cu înconjurarea locului respectiv cu gard înalt, alături, lingă podul ȘerbaH Vodă, a apărut, de asemenea, o porțiune' îngrădită. Pe un amplasament aflat în continuarea podului și-a început lâ 1 aprilie a.c. lucrările Șantierul 2 al întreprinderii de drumuri și poduri — București. Obiectivul pînă la sfîrșitul anului : prelungirea planșeului cU 60 de metri. O lucrare anevoioasă în condițiile păstrării circulației pe Magistrală șî ambele sensuri ale cheiului Dîmboviței. Dintr-Un început s-au săpat pante paralele cU apa, au fost aduse utilaje grele : macarale pe șenile, sonete etc. Privind acum deasupra gardului care împrejrnuiOște lucrarea, pietonul nu vede decît catargele galbene ale mașinilor de ridicat greutăți. Dincolo de gard șantierul are însă altă perspectivă. Albia rîului a fost îngustată și au apărut, două paliere largi de beton. Din loc îh 10c cofrajO și piloți de beton. S-au bătut pînă acum 160. Sînt sparți la capete și în „mustățile" lor de oțel se Va turna curînd radierul pilei. Este ultima lucrare principală înaintea începerii turnării planșeului. De fapt, cofrajul glisant pentru planșeu a și fost pregătit. Constructorii s-au ătigâjăt ca pînă la 23 August să dea în folosință o porțiune de 20 de metri de planșeu. Aceasta va permite ca b-dul 1848 să fie legat în linie dreapta cu Magistrala Nord-Sud.

La Uzina de prelucrare a maselor plastice din lași a fost realizat prin aglomerare un nou sortiment : plăci ornamentale din material plastic. Plăcile, rate, sub mozaic. Ele vor fi utilizate la decorarea interioarelor, hotelurilor, restaurantelor și ă altor construcții.
Ajunul deschide

rii ndii ediții a tra
diționalului — Fes
tival al cîntecului, 
dansului și portului 
popular, a prilejuit 
în regiunea Dobro
gea o serie de ma
nifestări. La Ma
maia, ansamblurile 
primelor regiuni 
participante la fes
tival au organizat

sîmbătă seară O pa- 
radă a costumelor 
populare românești. 
In aceeași seară, 
ansamblul folcloric 
de amatori al re
giunii Dobrogea a 
susținut pentru oa
menii muncii din 
orașul Medgidia 
spectacolul intitulat 
„Mult mi-e dragă 
Dobrogea", cu care 
participă la actuala 
ediție a Festivalului 
cîntecului, dansului 
și portului popular.

Muzeele și monu
mentele istorice de pe 
cuprinsul regiunii Ar
geș, care se ridică la 
peste 600, sînt vizitate 
șu interes de localnici 
St de numeroși oaspeți 
din țară și de peste 
hotare. Cei mai mulți 
au vizitat Muzeele din 
Golești, Pitești, Biseri
ca domnească din 
Curtea de Argeș, Mu
zeul din Cînlptxlurtg,

La noul sistem de 
alimentate CU apă 
ăl orașului siderur- 
giștilor gălățeni, în 
sectorul lucrărilor 
de foraj, au fost 
realizate 20 puțuri, 
din 39 prevăzute 
pentru etapa a Il-a.

Față de volumul 
lucrărilor Cuprinse 
în plan, graficele 
demonstrează 
este vorba de 
avans de o lună 
Zile.

nso-
că 
un 
de

Clinica de chiwrgie în colaborare cu torul de biofizică al Institutului Medi- co-Farmaceutic din Iași folosesc cu rezultate bune izo-
labora- topi radioactivi în depistarea tumorilor cerebrale și a Unor afecțiuni vasculare cerebrale.Utilizînd radioactiv număr deC. VICTOR

O FINALĂ
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iodul la un 45 de
bolnavi, specialiștii ieșeni au obținut confirmarea supoziției clinice în procent de peste 85 la sută.(Agerpres)

Prin telefon 
de ia Londra

Abia s-a terminat meciul și 
am făcut un adevărat tur de 
forță pentru a ajunge de la 
..Wembley" în centrul orașului, 
la Royal Garden Hotel, unde se 
află oficiul de presă și publi
citate al campionatului mondial, 
ca să vă telefonez. Cred că sînt 
primul comentator care a sosit 
aici. încă nu mi-am revenit și-l 
fericesc pe Fănuș Neagu că n-a 
trecut prin clipele prin care am 
trecut eu și, odată cu mine, cei
lalți ziariști prezențl aici. Nu 
știu cum ar fi rezistat. Spre 
sfîrșitul partidei îmi era groază 
să mă uit la ceas. Acele păreau 
înțepenite, timpul parcă se 
oprise în loc. mai degrabă bă
nuiam scorul decît îl știam. 
Oricine, oricînd și oricum pu
tea să marcheze ; o singură lege 
domina stadionul, jucătorii și 
spectatorii: legea neîndurătoare 
a emoției. Oricine putea să în
vingă, mai ales după momentul 
acela uluitor eînd, cu 10 se
cunde înainte de a se termina 
finala, veSt-germanii egalează 
transforfflînd „Wembley-ul“ în- 
tr-un ocean de emoții. Din în
vingători siguri, iată*l pe en
glezi cu spectrul Înfrlngeril îh 
față ; cel puțin asta credeam 
eu, pentru că egalareă 
neașteptată, aproape de 
niul fantasticului, putea 
rime orice echipă ; ca 
semnal, jucători, arbitru,
nori s-au prăbușit literalmente 
pe gazonul stadionului și epui
zarea lui Dienst ni s-a părut 
cea mai sinceră, cea ntai reală, 
cel mai adevărat gest care Se 
putea face în acea clipă, și cred 
că toți cei de pe stadion ăr fi 
făcut la fel, s-ar fi prăvălit la 
pămînt. parcă pentru a implora 
ajutorul, pentru a găsi în ră
ceala și duritatea pămîntului 
alte puteri spre a rezista o altă 
jumătate de oră care se anunța 
înspăimintătoare. Așa a fost.

aceea 
dome- 
să da
la un 
antre-

FANTASTICĂ
Incertitudinea n-a părăsit pe 
nimeni nici o clipă, prelungirile 
au mărit tensiunea șî drama
tismul finalei pînă la limita ul
timă la care putea cineva să 
reziste. Chiar după 3—2, în 
ciuda uraganului de încurajări 
care cutremura stadionul, ni
meni nu putea, nimeni nu avea 
curajul să certifice victoria An
gliei. Erau dorința, speranța, pa
siunea dar nici er certitudine. 
Mingea trecea de la o poartă la 
alta, jucătorii se luptau cu 
plumbul oboselii, parcă altci
neva le mișca picioarele, une
ori emoția îi paraliza, serveau 
mingi infantile, ratau situații 
care altă dată ar fi fost voit 
comice. își serveau adversarii 
CU o fidelitate care îti ducea 
mîinlle la cap și îți închidea 
ochii, totul se petrecea sub 
semnul unei disperate tensiuni.

Fantastică finală ' Toată des
fășurarea ei, toate minutele ei 
— 120 de minute, chiar dacă 
unele din ele, multe din ele au 
fost sărace în spectacol fotbalis
tic — s-au transformat în 
schimb fiecare și toate la un 
10c într-o sursă neîncetată de 
emoții, răzbunindu-ne și răsplă- 
tindu-ne pentru atîtea și atîtea 
meciuri anoste, pentru atîtea și 
atitea momente care ne-au chi
nuit rezistența și ne-au umplut 
de regrete.

Știu că Anglia este campioană 
mondială, știu că după ce arbi
trul a fluierat sfîrșitul meciu
lui, 22 de tineri șl nu-mi mai 
amintesc cîți antrenori, au în- 

lămîntul, 
Ișeze unii 
uitînd că 
mai îna- 

trup și 
sportivă

deConitontln Chirițâ

mo- mo- de- mai oh-

ceput să îmbrățișeze pi 
să plingă, să se îmbrătiș 
pe alții, să se sărute, 
numai cu cîteva clipe 
inte erau încleștați 
suflet într-o luptă 
cum nu cred că se va vedea

multă vreme. Știu că Anglia 
este campioană mondială, că a 
mai înscris un gol. cel de al 
patrulea, în ultimul minut al 
jocului, abia la 3 secunde după 
ce era să fie iarăși egalată, 
chiar în ultimu’ minat a" jocu
lui ; ți dacă mă întrebați, cred 
că aș putea să vă spun și de ce 
Anglia a eîștigat acest al optu
lea campionat mondial. Pentru 
că în minutul 91 și în celelalte 
care au urmat, cînd toți ne în
chipuiam că nervii colegilor lui 
Boby Charlton nu vor supra
viețui groaznicei lovituri, echi
pa engleză a găsit resurse 
rale și fizice, dar mai ales 
rale, absolut neverosimile, 
pășind cel mai greu și 
violent și mai înfricoșător
stacol care i se putea ridica : 
egal area aproape cinică, aproa
pe ireală din ultimele secunde 
ale meciului. Probabil că jucă
torii vest-germani s-au cheltuit 
prea mult, în acele uriașe mo
mente ale egalarii : Haller, 
Beckenbauer, Schnellinger, n-au 
putut supraviețui bucuriei din 
minutul 90. toată vigoarea lor 
și a celorlalți colegi de echipă 
a explodat probabil atunci, eînd 
s-au trezit pur ți simplu în fata 
unui miracol. Englezii au reușit 
să-și înfrîngă disperarea și la
crimile (pentru că au fost mul
te. multe lacrimi în acest meci 
extraordinar), și-au amintit de 
calmul care i-a transformat în 
proverb și s-au îndreptat cu un 
plus de vigoare ți de hotărîre 
(dacă mai putea fi vorba de 
vigoare și hotărîre în acele pre
lungiri bolnave) spre victoria și 
tricourile de campioni mondiali.

Boby Charlton, eroul meciului, 
ți-a păstrat luciditatea, Ball 
parcă a smuls cîteva pene din 
aripile neobositului șl rapidului 
Hermes, 
eioare.
sugea 
putere 
mițînd 
poartă 
resc. să mă»_darifie asuura ce
lui de al treilea gol, dacă a fost 
sau nu valabil ; știu, îmi amin
tesc doar, că din minutul 91 
englezii parca poartă undeva pe 
piept. în dreptul inimii, niște 
medalii de aur, medaliile de 
campioni Aceasta era impresia 
pe care au ]ăsat-o în acele 30 
de minute care zguduiau stadio
nul si inimile a 400 de milioane 
de spectatori ți ascultători ai 
finalei.

Simțtți cred, dragi cititori, din 
frazele mele că emoția încă nu 
m-a părăsit, asa că numai cal
culez cuvintele, pentru a rămî- 
ne mai departe sincer, în clipa 
aceasta eînd vă spun că am 
asistat la una din cele mai 
frumoase întîlniri sportive, la o 
finală uriașă, cum nu cred că 
puteau realiza alte echipe. 
Acesta este adevărul, li felicit 
din toată inima pe eîțtigătorii 
acestui campionat mondial. Am 
văzut pe stadionul ,,Wembley" 
campioni veritabili ; spun fără 
ezitare că Anglia merita cel 
mai mult să cîștige acest cam
pionat mondial pentru forta și 
energia ei nesecătuite, pentru 
marea ei tenacitate. Felicitări 
calde, din inimă, merită și ad
versarii lor, pentru risipa extra
ordinară de energie, pentru co
rectitudinea ți curajul exem
plar. pentru gestul frumos, ad
mirabil de a-și fi îmbrățișat și 
sărutat adversarii.

agățîndu-și-le la pi- 
Jacky Charlton parcă 

cu gleznele din pămînt 
și iată-i pe englezi tri- 
de două ori mingea în 

și nu încerc să mă lămu-

în penultima zi a 
campionatelor re
publicane de nata
ție ce se desfășoară 
Ia bazinul Dinamo 
din Capitală, Cristi
na Balaban a sta
bilit un nou record 
al tării în proba de 
400 m liber cu 
timpul de 4’59”6/10. 
Vechiul record era 
de 5’06”5 10 și 
parținea 
sportive.

a-
acelelași

etape, e-
Rom&nlel

După 5 
chipa 
continuă să fie ne
învinsă in competi
ția internațională 
de polo pe apă „tur
neul speranțelor o- 
limpice" ce se des-

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

CLEOPATRA — cinemascop 
rulează la Patria (orele 9 ’2,45 
16,45; 20,30), București (Orei: 
8.30; 12.15. 16; 19,45;).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează Ia Republica (orele 9 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,151 
Festival (orele 8,30; 11; 13,3G 
16; 18,30; 21), Feroviar (orei’ 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15-, 18,45 
21,15); Excelsior (orele 10‘.
12,30; 15; 17,30; 20), Mode 
(Orele 9. 11,15; 13,30; ’ 
18.30; 21,15).

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

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Capitol ele ' 9 
11,15; 13.30; 16; 18.39. 2t).

FăNTOMAS — cinemascop —■ 
rtlJfcffză Ia 
12c 15’ 18;

ESCROCII LA 
m as CGp. cpi[ -

Lumina (orele 9
20.451.
M1NĂST1RE — cine

lulțaM.Ia Victoria (orele 9 
11.is '.3,30; 16; 18,30; 21), F'a

■ 11 - - - I33;j

fășoară la Berlin, 
în meciul cu echi
pa Poloniei sporti
vii români au pres
tat un joc foarte 
bun, obținînd o vic
torie categorică cu 
scorul de 11—3 (2— 
0, 3—1, 2—1 4—1).

Cu prilejul unui 
concurs de natație 
desfășurat la Los 
Angeles, cunoscutul 
înotător american 
Don Schollander a 
stabilit un nou re
cord mondial în 
proba de 200 m li
ber cu performan
ța de 1’57” 2/10.

Intr-un meci in
ternațional amical 
de fotbal, desfășu-

rat la Bruswiclc 
(R. F. Germană), e- 
chipa locală Ein
tracht a terminat 
la egalitate (2—2) 
cu formația bulga
ră Slavia Sofia.

turneului 
al campiona- 
european de 

rezervat echi- 
feminine de

Au luat sfîrșit în
trecerile 
final 
tului 
volei 
pelor
tineret. Pe primul 
loc s-a clasat repre
zentativa U.R.S.S., 
care a totalizat 10 
puncte urmată de 
Polonia. R.D. Ger
mană, 
cite 8 
care, 
puncte
5 puncte.

Bulgaria cu 
puncte fie-

Polonia 6 șî România

I 
I 
I
I
■
I
I
I
I
I
I

mura' firele 9;’ 11,15;
1o.45r 18,15; 20,45),

FĂRĂ PAȘAPORT ÎN
STRĂINĂ 

rulează Ia Central 
11,15; 13,30; 15,45,
20,45).

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

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează la Doina (orele 
13,45; 16.15; 18,45;
(program 
Floreasca 
16; 18,30;
18).
FIECARE ZI SĂRBĂTOARE -I

(orele 9
18,1515,15
11,30

21,15)
9

16.15;
i pentru copii ora 

(orele 9, 11,15-, 13,30 
21), Lira (orele 15.30

4—9 nivele. De aceea, ei s-au putut descurca ușor eînd a fost vorba de adaptarea unor noi soluții de construcție.Fără excepție, interlocutorii noștri au fost de părere că un rol important în realizarea unor construcții de calitate corespunzătoare îl joacă și calitatea materialelor ce se introduc în operă. Unii furnizori, cum sînt balastierele de la Doaga și Pădureni, livrează produse în amestec cu cor* puri străine peste coeficientul admis sau nesortate.Calitatea tîmplăriilor și a parchetului furnizate de întreprinderi specializate ca cele de la Pipera, Suceava, Gă- lăuțaș prezintă curburi, dimensionări inexacte etc. La greutățile provocate de acești furnizori se adaugă și acele provocate de forurile superioare ale întreprinderii care nu răspund în mod corespunzător cererilor de utilaje absolut necesare, ca : autoîncărcătoare cu cupe, compactoare’ pe pneuri, compactoare vibratoare etc.Realizarea Indicatorilor de calitate trebuie să constituie unul din principalele obiective ale întregii activități a întreprinderii nr. 7 — construcții montaj Galați. Trebuie reluată acțiunea începută cu cîtva timp în urmă referitoare la analiza calității nu numai a finisajelor, ci a întregii construcții, fază cu fază. Organizația U.T.C. de aici are dreptul, are datoria să propună conducerii reluarea acestor discuții utile.

în același timp este datoria organizațiilor U.T.C. de a extinde experiența bună, de a urmări îndeaproape cum a- pllcă fiecare tînăr în practică cunoștințele dobîndite în școala profesională, la cursurile de calificare sau ridicare a calificării.
Tezaurul
inițiativeiU.T.C., au și pornit la treabă : au defrișat întîi o lizieră de salcîmi din perimetrul viitoarei grădini; au nivelat apoi terenul : după aceea s-au apucat de digul propriu-zis. O mie de metri cubi de pămînt, tăiați din coasta dealului, s-au îmbinat între cele două maluri, curmînd irosirea zadarnică a apei. Cu multă dăruire de sine au muncit toți uteciștii din brigada de legume, dar merită amintite numele tinerilor Mihu Aneta, Bujder loan, Hagiu Duță, Țe- nu Maria, Bujder Aneta etc.Rezultatul depășea toate previziunile : 32 de hectare,cît se irigă aici, la Recea, cultivate cu cartofi timpurii și de toamnă, roșii, ceapă verde, varză timpurie și de toamnă etc., aduc venituri de peste 30 000 lei la hectar. Fără îndoială că există unități cooperatiste care obțin rezultate superioare, dar, considerînd condițiile naturale de fapt, trebuie să comparăm Hușul

cu el însuși : un hectar de teren neirigat producea aproximativ 9 200 kilograme de cartofi timpurii și 10 300 kg. de cartofi de toamnă ; or, celașl hectar produce 20 000 kg. tofl timpurii25 000 kg. de cartofi de toamnă ; tot așa s-au dublat, ba chiar triplat, cifrele la recoltele de roșii, din care 'o mare parte merg la export.—1 „Și eînd te gîndești — ne spune tînăra ingineră Tamara Teodorescu — că cheltuielile de amenajare au fost acoperite cu numai 10 000 kg. de roșii din prima recoltă !“într-adevăr, lucrarea cooperatorilor hușeni n-a înghițit sume mari și, așa cum spuneam, nu uimea prin colosal, prin neobișnuit. Ba. cine vede micul heleșteu cu o capacitate de numai 300 000 m. cubi de apă și adine de 4-5 metri, ca și digul nu mai înalt de 7-8 metri, ar putea crede, fără îndoială, că toată treaba asta n-a pus mari „probleme" țăranilor cooperatori de aici. Prea „furioasă" nu le părea Recea nici chiar localnicilor și ei înșiși au socotit că o vor struni fără multă bătaie de cap atunci eînd zăgăzuit-o.Iată însă că la începutul cestei veri, foarte bogată ploi, Recea, din pîrîul docil și monoton, devine deodată năbădăioasă, tumultuoasă ; gul. firav, abia sudat cele două maluri, se și dă semne de cedare, două zile și două nopți

a-după irigare de car- și respectiv

aua- în
dl- între clatină După de ve-

Unirea (orele 15,30;

TUL1PE
Flacăra (orele "40:

RISCUL 
(orele 8,30;

PRIETENUL NOSTRU — 
MERGE LA LUCRU — 
TURINGtENP. — RADU- 

BI ALOWIESKA — COL-

(orele 9; 12;

minute, spectatorii sînt

tova-

pe care deja am constru- pe malul sting al lacului.

(a 
în 
să

ar fi forte.

să-i
Dacă 

de

supărațî

întrebări și răspun- Ce îngrășăminte se o dată cu arăturile de Cum să însilozam

ghere, Neculai Herghelegiu le spune oamenilor :— Digul nu mai rezistă ; dacă nu facem ceva, și asta cît mai repede, toate ostenelile și bucuriile noastre vor fi înecate de gîrla asta afurisită.De Ia mic la mare au sărit cu toții. Urmînd exemplul comuniștilor, uteciștii au fost primii prezenți, folosindu-se toate atelajele, toate mașinile, toate brațele de muncă s-au făcut pur și simplu minuni. Două zeci de care de lemne din Lunca Prutului, aduse în pripă, au devenit schele, pa- rapeți, piloni de consolidare ; alte mii de metri cubi de pămînt se întrețeseau cu împletiturile de pari, stîlpi, sîrmă, stuf iar lateral a fost deschis un canal de scurgere a surplusului de apă. Cu eforturi nebănuite, ba chiar cu vădite riscuri. Recea a fost „cumințită". După o zi și o noapte de luptă cu apele tulburi în condiții normale lucrul necesitat cu aceleași cel puțin 5 zile.— Acum — ne spunerășul Niță Bahnaru, președintele cooperativei agricole a- vem siguranța că n-o să ne mai necăjească. îmblînzită, Recea ne aduce foloase nesperate. Din venitul total de 8 milioane lei cît trebuie să realizeze cooperativa noastră anul acesta 2 milioane am preconizat să ni le aducă grădina. Că cifra va fi depășită nici nu încape îndoială. E dea- juns să spun că un venitul planificat a lizat prin vînzarea sfert din fost reaprinselor

i

> schitul pe lac

produse. Aceasta ne îndeamnă ca în timpul ce urmează să investim încă 40 000 lei pentru reamenajări, pentru îmbunătățirea sistemului de irigație, să lărgim perimetrul legumicol, și mai ales, să încercăm o dublă utilizare a apei, dezvoltînd ferma de păsări it-o
Vva

va
locurile lor, s-a lacul liniște 
sală, a Început filmul. Vrei 
nu pierzi primele imagini dar, 
cu tot efortul pe care-l iaci, 
dorința la e realizabilă doar 
pe jumătate. Pe scaunele din 
lată s-au așezat, exact la cinci 
mlnufe după începe-ea specta
colului „cei doi'. Comentează 
cu voce tare (sînt compelenli 
in materie și un sentiment acut 
de dăruire îi face să împărtă
șească și celor din jur din
vastele lor cunoștințe I) își
împart bomboane in foită de 
staniol care scîrtîie, foșnește 
și iar scîrtîie. Replica ei se 
amestecă cu replica eroinei de 
pe ecran.

— Nu te mai iubesc, poți să 
pleci )...

Dă-mi dragă și din ace
lea cu ciocolată !...

Tușești ușor, încerclnd să le 
atragi atenția, le miști pe 
scaun... Ești admonestat pe lac: 
„Nu te mai tot foi, domnule, 
astîmpără-le odată !'

Dacă i-ai vedea la iată le-ai 
spune : „Nu vă supărati, ne 
sînteli datori cu ceva /' Dar e

întuneric, filmul devine 
mai interesant. O 
de-abia la ieșire...
vor pleca înainte 
secvență !

...Astăzi
liberă. Ești pu)in obosit, al re
nunțat la un spectacol, la o 
întîlnire cu prietenii și vrei să 
te plimbi de unul singur prin 
parc. Vrei sg asculți vlntul su- 
surînd prin frunzele plopilor ; 
vrei să guști liniștea. Poate o 
să ai norocul să dai și de un 
greier care cîntă In iarbă, 
poate o să te mai întîlnești 
iarăși cu cei doi sticle1,i care 
te-au privit colorați și speriaji 
de pe creanga lor de arțar 
dala trecută... Dar... Spinul te 
așteaptă la cotitură. E deghi
zat în tranzistor și, de iiecare 
dată, își schimbă vocea: o dată 
vocea lui seamănă cu a lui 
Remo Germani, altă dată cu a 
lui Constantin Drăghici, altă 
dată cu trompeta din „Silen
ce" de Nini Rosso. Vrei să-l 
ocolești, vrei sa scapi, dar 
cîfiva tineri și tinere, peste 
poate de exuberanți, fi-1 trimit 
în cate de peste tot,

— „Avem dreptul să 
distrăm... să fim veseli... 
ascultăm muzică...'

Este adevărat. Și totuși : 
nu vă supărati, ne s’ntefi da
tori cu ceva 1“

Nu ne-au dat nimic, nu 
le-am dat nimic, n-am Vorbit 
niciodată cu vreunul dintre ei, 
poale nici n-o să-i mai întîl- 
nim vreodată. dar' pe ici pe 
colo, aceștia sînt semeni de-ai 
noștri care veșnic, ne rămîn . 
datori cu ceva : cu un spor de 
polițele, de delicatele suite-, 
tcască, de omenie, caraclerit- 
tic unor oameni care fac parte 
dintr-o societate superioară, 
liberă, cum e societatea noas
tră socialistă. Noblețea com
portărilor, neosteațatia, puri
tatea și delicatetecTSstelatiilbr 
de la om la om — sînt calități 
milenare ale poporului nostru. 
Cu atlt mai stridente ne apar 
deci „micile abateri' de ta 
niște reguli sociale care iac 
parte din structura noastră 
intimă, din pămlntul șl azurul 
sufletului nostru.

vezi 
nu 

ultima

ai o după amiază

I ÎN
I cinemascop —

rulează Ia Giulești (orele 15.30. 
18: 20,45), Pacea (orele 15,30 
18: 20,30), (duminică ora 11).

ANGELICA. MARCHIZA „INGERL 
LOR’

rulează la Înfrățirea (orele 10j 
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), Vita 
(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 ESTF. INTERZISĂ 
rulează la Crîngași (orele 15 30, 
18: 20,45), Drumul Sării (Orele 
15,30; 18; 20,30).

OMUL,
MAMA
SCHITE
REA —

LEGIUM MAU1S AL UN1VERSI-I 
TAȚII IAGE1.LONE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT NR. 43

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

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Bucegi 
16; 18,30; 20 45).

COPLAN ÎȘI ASUMĂ 
rulează la Gloria 
li; 13,30: 16; 18,30; 21,15), To
mis (o-ele 9; 11.15; 13,30, 16;. 
18,30; 21), Aurora (orele 8,30;i 
11; 13.30; 16; 18.30; 2D

HAI, FRANȚA I 
rulează la 
18).

FANFAN LA 
rulează la 
16; 18,30; 20.45).

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Moșilor (Orele 8.P"' 
11,45; 14.45; 18; 21), Meloc e 
(orele 8,30; ll,30: 14,30; 17,30;
20.30) .

WINNETOU — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Munca (orele 10; 16;
19.30) .

DUMINICĂ 31 IULIE 1966

I
I
I

8,30 : Ora exactă. Cum va fi vremea ? ; 8,32 : Pentru noi, femeile ! ; 9,15 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Filmul : „Scufița roșie". Pe cărările vacanței ; 10,30 : Emisiunea pentru sate : Agenda lucrărilor agricole. Ancheta noastră : Valorificarea legumelor, suri : aplică vară ?plantele de baltă ? Nuntă în Oaș — reportaj filmat. Frumusețile jjatriei — Izvoarele Dîmbovițe+f Muzică populară românească ; 12,00 : închiderea emisiunii de dimineață; 18,00 : Magazin... duminical ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,10 : Interpretul preferat. Muzică populară la cererea telespectatorilor ; 19.30 : moria 20,00 : tăreața 20,30 :
Me-Cînr Celia;Dan- 21,10 : 22,40 :

caselor. Delavrancea Invitații noștri, de culoareRecital filmat.sează Magdalena Popa ;Filmul : „Rembrandt" ; Telesport; 22,50 : Telejurnalul de noapte ; 23,00 : închiderea emisiunii.
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Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

în TureiaISTANBUL' 30. — Trimișii speciali, Victor Stamate și Nicolae Popovici, transmit: sîmbătă dimineața, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și membri ai delegației au vizitat uzinele „Arcelek" din Istanbul, specializate în producția de frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și alte produse de menaj. Parcurgînd diferite secții, oaspeții români au primit din partea inginerului șef explicații despre procesul de producție.In continuare, a fost vizitat Muzeul Topcapi amenajat în vechiul palat imperial din parcul Gulhane, în apropiere de Cornul de Aur. Muzeul conține valoroase obiecte de artă, numeroase manuscrise vechi și miniaturi. Șeful guvernului român și-a exprimat prețuirea față de frumusețea operelor de artă păstrate în acest muzeu și măiestria cu care ele au fost lucrate.La ora 13,00, în sala Vila- yetului din Istanbul, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe — din partea Româ- ■ niei — și Ihsan Sabri Caglayan- gil, ministrul de externe — din partea Turciei — au semnat un acord de reglementare a schimburilor științifice și artistice, iar Dumitru Bej an, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și Emin Hekingil, subsecretar de stat al Ministerului Turismului și Informației au semnat un acord privind cooperarea în domeniul turismului.In cursul zilei, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, împreună cu un grup de consilieri, a vizitat întreprinderi din orașul Izmir. în după-a- miaza aceleiași zile, Tudor Pop, consulul general al României la Istanbul, a oferit un cocteil.Au participat membrii delegației și persoanele oficiale iurce care o însoțesc, precum ji alte personalități turce.Seara, în saloanele hotelu- ui Cinar, ministrul de externe al Turciei, I. S. Caglayan- gil, cu soția, a oferit un dineu în onoarea delegatei guvernamentale române conduse de Ion Gheorghe Maurer.Au participat membrii delegației, ai ambasadei și consu- atului român, precum și personalități civile și militare turce.In cadrul dineului, care a iecurs într-o atmosferă cor- iială, prietenească, au fost rostite toasturi.Apreciind vizita ca foarte itilă și fructuoasă pentru •elațiile dintre Turcia și Ro- nânia, Ihsan Sabri Caglayan- ;il a spus : Sper că am reușit ;ă facem agreabilă șederea iv. printre noi și că îi veți îăstra o frumoasă amintire.Excelența Voastră a constant, fără îndoială, că poporul urc și guvernul său sînt aninați de cele mai bune sen- imente față de România. Viata dv. constituie o nouă eta- • )ă în relațiile turco-române, rare se află angajate pe calea :ea bună.Convorbirile, în cursul că- ■ora au fost abordate diverse trobleme care ne privesc, lonfirmă că între cele două ări ale noastre există un te- •en propice dezvoltării rela- iilor dintre ele și că siste-
Directivele celui de-al IX-lea 

Congres al P. C. BulgarSOFIA 30 (Agerpres). — lupă cum anunță agenția 3.T.A., la 29 iulie, la Sofia a ost dat publicității Proiec- ul de Directive al celui de-al X-lea Congres al P.C. Bulgar :u privire la cel de-al cin- :ilea plan de dezvoltare a conomiei naționale a R.P. bulgaria pe perioada 1966— .970.Sarcina politico-economică irincipală a noului plan cin- inal trebuie să fie asigurarea . ontinuării cu succes a contracției societății socialiste în Bulgaria, pe calea construirii apide a bazei tehnlco-mate- iale a socialismului, perfecțio- iării. relațiilor sociale so- țara noastră care întreprinde o vizită în U.R.S.S.PE 
SCURTAmbasada română din Mos- ova a oferit sîmbătă un de- un în cinstea delegației Aso- iației de prietenie sovieto- omâne din orașul Gheorghe Jheorghiu-Dej din U.R.S.S., are s-a înapoiat dintr-o dzită făcută în Republi- a -Socialistă România și a de- egației A.R.L.U.S. din orașul Iheorghe Gheorghiu-Dej din 

mele lor politice diferite nu constituie deloc un obstacol pentru o colaborare mai largă.Eminentul dv. om de stat, domnul Nicolae Ceaușescu a remarcat pe bună dreptate cu prilejul vizitei în România a președintelui Marii Adunări Naționale a Turciei că, din 'fericire, nu există nici un diferend între Turcia și România. Această constatare, la care noi subscriem, ușurează îndeplinirea sarcinii noastre.în continuare vorbitorul a evocat amintirea marelui om de stat român, Nicolae Titulescu, care la timpul său a militat cu mult succes pentru apropierea turco-română. A- poi a spus : în zilele noastre, interdependența între state este de așa natură îneît un conflict local afectează în mod inevitabil pacea mondială. Dimpotrivă, orice îmbunătățire adusă relațiilor bilaterale constituie un aport apreciabil pentru pace. Și din acest punct de vedere noi sîntem satisfăcuți de direcția fericită pe care au luat-o relațiile turco-române.în încheiere, ministrul de externe turc a toastat pentru viitorul relațiilor dintre cele două țări, pentru prosperitatea poporului român, în sănătatea și fericirea președintelui Consiliului de Miniștri și a delegației române.După ce a mulțumit pentru cuvintele de prietenie adresate poporului și guvernului român, delegației, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a spus: Vizita pe care am făcut-o în țara dv ne-a oferit prilejul de a lua cunoștință nemijlocit de viața și preocupările poporului turc, de munca sa pașnică consacrată progresului și dezvoltării Turciei. Ne-au lăsat o impresie profundă cordialitatea și ospitalitatea cu care am fost întîmpinați pretutindeni, atenția de care am fost înconjurați, ceea ce ne-a întărit sentimentul că ne a- flăm între buni vecini, animați, ca și noi, de dorința de a întreține și dezvolta relații de colaborare și de prietenie.Președintele Consiliului de Miniștri a arătat că delegația română împărtășește pe deplin aprecierea că vizita făcută în Turcia a fost fructuoasă și foarte utilă pentru relațiile româno-turce, că ea deschide o etapă nouă perspective promițătoare, acestor relații.Convorbirile pe care le-am avut cu președintele Republicii Turcia, Excelența Sa domnul Cevdet Sunay, cu primul ministru, precum și convorbirile membrilor delegației noastre cu alte personalități oficiale turce — a spus vorbitorul — constituie, după părerea noastră, o contribuție de seamă la găsirea căilor pentru traducerea în viață a dorinței și hotărîrii guvernelor noastre de a dezvolta relațiile de colaborare pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, dreptului tuturor popoarelor de a-și decide liber soarta.Noi salutăm acordurile semnate astăzi, care reglementează relațiile dintre țările noastre în domenii importante 

cialiste, ridicarea nivelului da trai al poporului și a conștiinței socialiste a oamenilor muncii.In proiect se subliniază că în perioada 1966—1970 se prevede sporirea venitului național în proporție de 45—50 la sută, iar a veniturilor reale pe cap de locuitor cu cel puțin 30 la sută. In decursul noului cincinal producția industrială va crește cu 65—70 la sută.In legătură cu dezvoltarea agriculturii, în proiect șe arată că în decursul cincinalului producția medie anuală va trebui să sporească cu 25—30 la sută.
Agenția de presă „Eliberarea" 

anunță că în ultimele luni în pro
vinciile Quang si Thua Thien pa- 
trioții au eliberat 100 de localități 
cu o populație de aproximativ 
100 000 de locuitori. Intre 20 și 26 
iulie, detașamentele Frontului Na
țional de Eliberare, sprijinite de 
populație au scos din luptă, în pro
vinciile Quang Tri și Cam Lo circa 
700 de soldați americani și saigo- 
nezi au distrus sau avariat 20 de 
avioane, și elicoptere și au captu
rat armament de diferite tipuri.

Cu prilejul împlinirii a 12 
ani de la semnarea acordurilor 

pentru apropierea și cunoașterea reciprocă, cum sînt științele, artele și turismul. Totodată, convorbirile avute au evidențiat interesul reciproc pentru încheierea, în- tr-un viitor apropiat, a unor acorduri și convenții care vor crea posibilități noi de lărgire a schimburilor noastre economice și comerciale. Sîntem încredințați că în acest fel dorința care animă națiunile română și turcă de a vedea dezvoltîndu-se prietenia și colaborarea dintre ele își va găsi expresia într-o arie tot mai bogată de acțiuni concrete, stabilite împreună, pe o bază reciproc avantajoasă.Este un bun prilej pentru noi, a spus premierul român, de a sublinia actualitatea cuvintelor pronunțate de Nico- lae Titulescu cu 33 ani în urmă în timpul vizitei sale în Turcia : „Națiunea turcă — spunea el — are, printre multe altele, trei calități neprețuite : un puternic sentiment național, o loialitate profundă, o generozitate înnăscută. Cred, adăuga Titulescu, că veți regăsi cu ușurință aceste caracteristici și la poporul român. Or, dacă sentimentul național este acela care asigură existența popoarelor, generozitatea este aceea care face posibilă înțelegerea prin comprehensiunea punctului de vedere al altuia, iar loialitatea este aceea care dă înțelegerii toată valoarea sa prin certitudinea pe oare o ai că ea va fi scrupulos respectată".Noi cinstim și apreciem astăzi aceste idei, bucurîndu-ne sincer că schimburile de vederi avute au confirmat hotă- rîrea comună a guvernelor noastre de a dezvolta relațiile de bună vecinătate și de prietenie, a căror semnificație și importanță depășesc cadrul bilateral, aducînd o contribuție valoroasă la cauza păcii și colaborării internaționale în regiunea balcanilor și pe plan mai larg european și mondial.In încheiere, președintele Consiliului de Miniștri a toastat pentru întărirea prieteniei româno-turce, pehtru prosperitatea poporului turc, în sănătatea președintelui Cevdet Sunay, a prim-ministrului Suleyman Demirel.

P. NICOARA

unitate a torțelor

sovieto-japonez

publicitate

la 
este 

concerne din

atingerea scopului : de la corupe
rea cercurilor conducătoare din 
țările vizate pînă la oferte dintre 
cele mai tentante în cadrul așa-zi- 
sei „Alianțe pentru progres".

NEWSWEEK ține (din motive 
lesne de înțeles) să asigure că 
„nu e vorba de o aplicare meca
nică a doctrinei Monroe în defa
voarea Marii Britanii". Din infor-

ale revistei 
lumină asu-

mimi

La Orlovo, districtul Pre- 
sov (R. S. Cehoslovacă), a 
intrat recent în funcțiune o 
nouă întreprindere produ
cătoare de plăci prefabri
cate. In fotografie : Vedere 
exterioară a noii unități 

Industriale 
de la Geneva cu privire la 
Vietnam, Biroul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat (F.M.T.D.) a dat publici
tății o declarație, în care con
damnă agresiunea americană 
din Vietnam și-și exprimă tot
odată solidaritatea cu lupta e- 
roică a poporului vietnamez.

Agenția M.T.I. anunță că sîmbătă dimineața Janos Radar, prim-secretar al C. C. al P.M.S.U., l-a primit la sediul Comitetului Central pe ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, cu care a avut un cordial schimb de vederi.

..S.U.A. au eșuat în în
cercările de a se pune ca
păt segregației în școli". 
Sub acest titlu, apărut in 
prima pagină a ziarului 
„NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" a fost consem
nată o realitate. Ea a fost 
dezbătută pe larg și confir
mată de unele dintre prin
cipalele cadre didactice 
nord-americane cu prilejul 
unei conferințe organizate 
recent la Universitatea Co
lumbia sub auspiciile Ligii 
naționale urbane și a Co
legiului profesorilor de la 
Universitatea Columbia.

In ultimii doi ani, mai 
ales după adoptarea legii 
asupra drepturilor civile, 
în cercurile guvernamenta
le din Washington nu s-a 
scăpat nici un prilej pen
tru a se preamări „rezul
tatele" obținute în proble- 

lichidării segregației 

VIE*'*' l\ «
patriotice din Laos gata de luptă pentru independența și libertatea patriei.

Nigeria riscă să devină țara violenței cronice ? Vărsările 
de singe de la începutul verii prilejuiau ziarului LE MON
DE o referire la „ciclul violențelor". După zile dramatice, 
restabilirea ordinii s-a produs in iunie cu dificultăți. Cal
mul străzii a trebuit să fie plătit cu sute de vieți omenești. 
Și nu s-a obținut decit o liniște care era înșelătoare. Autorii 
tulburărilor pierduseră partida, dar continuau să-și hră
nească iluziile. Speranțele lor s-au îndreptat către un mo
ment mai prielnic. Ideea complotului n-a fost abandonată 
și a început să fie realizată febril in acest sfirșit de iulie. 
Momentul revanșei sosise atit de grabnic ? Greu de răspuns. 
Oricum, vineri, Lagosul a fost iarăși martor al unor eveni
mente singeroase. O nouă explozie de violență.

Unități ale armatei s-au răsculat. Aeroportul capitalei ni- 
geriene a trecut sub controlul rebelilor. Luptele care au 
urmat s-au soldat cu morți și răniți. Trupele fidele guver
nului au reușit să respingă atacurile și să-și mențină pozițiile 
in punctele-cheie. După mai multe ceasuri de neclaritate, un 
comunicat oficial pretindea că „rebeliunea a fost înfrîntă".

școlare. Cu diferite ocazii, 
personalități guvernamen
tale au afirmat că „nu e- 
xistă nici un motiv de în
grijorare" in această pro
blemă intrucit „lucrurile 
merg pe drumul cel bun". 
Or, care este realitatea ? 
„Școlile din țara noastră 
rămin astăzi, aproape la 
fel de segregate ca și în 
anul 1954 cînd Curtea Su
premă a hotărît că segre
gația rasială este ilegală" 
— a declarat la conferință, 
Harold Howe, consilier in 
ministerul Educației al 
S.U.A. El a criticat „ti

miditatea bunelor intenții" 
ale conducerilor diferitelor 
școli și a chemat la „cre
area unui al treilea front 
pentru egalitate rasială in 
școlile americane".

Problemele dezbătute la 
această conferință au Îm
brăcat forma unui raport 
care a fost înaintat, spre 
examinare, președintelui 
Johnson și Congresului 
S.U.A. Bazîndu-se pe un 
sondaj întreprins de către 
Biroul american pentru e-

TOKIO 30 (Agerpres). — La To
kio a fost dat publicității comuni
catul comun sovieto-japonez cu 
privire la vizita în Japonia a mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Gromîko.

In cursul convorbirilor pe care 
Gromîko le-a avut cu primul mi
nistru Sato și cu ministrul afaceri
lor externe Shiina — se arată în 
comunicat — a avut loc un schimb 
util de păreri și s-a ajuns la păre
rea unanimă asupra posibilității 
dezvoltării.continue a relațiilor ja- 
pono-sovietice în toate domeniile

Părțile și-au exprimat satisfacția 
că situația internațională în ansam
blu se dezvoltă în direcția întăririi 
principiilor coexistenței pașnice în
tre statele cu orînduîri sociale di
ferite. Comunicatul arată că părțile 
și-au expus pozițiile în legătură 
cu situația din Asia de sud-est. De 
asemenea, cele două părți au căzut 
de acord să contribuie la întărirea 
continuă a O.N.U., și au arătat că 
sînt gata de a contribui la realiza
rea dezarmării sub un control efi
cient.

Eșecul integrării
școlare

ducație, în rindurile a 
600 000 de elevi și a 60 000 
profesori din 4 000 de școli, 
documentul atrage atenția 
asupra situației grave cre
ate prin inegalitatea exis
tentă in ce privește posi
bilitățile de educație oferi
te de școlile americane. „In 
ciuda hotăririi Curții Su
preme din 1954 — arată 
raportul — educația in Sta
tele Unite continuă să ră- 
mină inegală în cea mai 
mare parte a țării. Marea 
majoritate a copiilor ame
ricani continuă să frecven
teze școli neintegrate, iar 
grupurile minoritare, for
mate din populația de cu
loare, continuă să fie victi
mele segregației rasiale". 
In sprijinul afirmațiilor fă
cute sint prezentate și une
le cifre deosebit de edifica
toare. Astfel, la ora actua
lă, numai 1 la sută dintre 
elevii albi învață in școli 
unde preponderența elevi
lor o formează școlarii 
culoare.

Un aspect mai puțin cunoscut a! 
crizei britanice, pe plan politic, 11 
constituie slăbirea pozițiilor Lon
drei în acea parte a Common- 
wealthului situată în apropierea 
(geografică) a Statelor Unite. Nu 
vom insista asupra cazului Cana
dei (la ora actuală peste 60 
sută din economia canadiană 
controlată de marile 
S.U.A).

Unele dezvăluiri 
NEWSWEEK aruncă 
pra manevrelor Washingtonului în 
legătură ou Trinidad, Tobago, Gu
yana (ex britanică) și alte pose
siuni engleze din emisiera occiden
tală. In ultimul său număr NEWS
WEEK ne iniormează „din surse 
foarte sigure” că la Departamen
tul de stat o serie de experți se 
ocupă intens cu perfectarea unui 
plan care să separe respectivele 
țări de Commonwealth și să le -de
termine să intre in „sfera ameri
cană". Instrumentul ales pentru a- 
ceastă manevră este, pare-se, fai
moasa Organizație a Statelor Ame
ricane. Ea trebuie să acționeze — 
potrivit formulei dezvăluită de re
vista americană „ca un catalizator 
care sj incite țările Common- 
wealthului să părăsească vechile 
legături". Planul „special și discret" 
al Washingtonului care scontează 
pe dificultățile actuale ale fidelu
lui său aliat britanic, prevede mij
loacele cele mai diverse pentru

TULBURĂRILE DIN NIGERIA
Autoritățile de la Lagos se de

clară optimiste. Optimismul se în
temeiază, potrivit lor, pe evoluția 
situației militare. Rămîne însă un 
punct de incertitudine : soarta ge
neralului Ironsi. Conducătorul mi
litar al Nigeriei, „omul de mină 
forte*, se găsea la Ibadan (160 km. 
nord de Lagos) la o reuniune a 
șefilor de triburi. Răsculații au 
reușit să-l captureze. Mai trăiește ? 
Va fi salvat ? Deocamdată pare 
imposibil să se obțină răspuns la 
aceste întrebări.

Sursa tulburărilor s-ar afla în o- 
rașul Abeokuta (situat la 80 km de 
Lagos). Acolo s-ar fi născut ideea 
acțiunii complotiste și tocmai de 
aceea liderii militari de la Lagos 
s-au grăbit să trimită trupe la A- 
beokuta spre a dezarma pe rebeli. 
Complotiștii se aflau, insa, și în 
alte garnizoane. Ei au acționat 
simultan. Dacă dăm crezare rela
tărilor oficiale, guvernul a reușit 
să dea o replică imediată rebeliu
nii. Știrile care au parvenit indi
că faptul că trupele fidele genera
lului Ironsi controlează situația. 
Cu toate acestea, răsculații n-au 
depus armele. în noaptea de vineri 
spre sîmbătă au continuat luptele 
pe aeroportul de Ungă Lagos. Din 
capitală, se amenință cu măsuri 
draconice împotriva „elementelor 
iresponsabile*.

Agenția REUTER, într-una din 
primele telegrame transmise după 
izbucnirea tulburărilor, făcea refe
riri la surse care afirmă că „lupte
le se limitează la grupările de di- 
sidenți și loialișli din armată* și 
că „forțele polițienești și civilii, nu 
participă la schimburile de focuri". 
Încercarea de lovitură de stat ar

de congresmani, a 
guvernatori și pri
va alarma unele zia- 
va enerva pe unii

Fentru îndreptarea aces 
tei situații, Harold Howe, a 
chemat cadrele didactice 
din S.U.A. „să riște" și să 
adopte o atitudine mai mi
litantă în problema inte
grării școlilor americane. 
EI a avut insă grijă să a- 
tragă atenția că o campa
nie in această direcție „va 
provoca iritarea unui nu
măr 
unor 
mari, 
re și 
contribuabili care, față de 
posibilitățile lor, nu plătesc 
atit de mult pentru școlile 
lor bune cit plătesc oame
nii săraci pentru școlile lor 
proaste". Dar, după cum a 
reeșit din lucrările confe
rinței găzduite de Universi
tatea Columbia, problema 
lichidării segregației în șco
lile americane rămine o 
chestiune de durată întru- 
cît cercuri extrem de influ
ente i se opun în mod des
chis.

mâții publicate în TIMES, reiese 
însă că tocmai despre așa ceva 
este vorba. Aflăm, astfel, că „se
ducțiile ajutorului economic* au 
fost exercitate insistent în ultime
le luni asupra cercurilor guverna
mentale din Trinidad și Tobago pe 
care experții americani ar vrea, 
potrivit lui TIMES (lsă le foloseas
că drept principali propagandiști 
pentru a forța aderarea membrilor 

fi, deci, expresia unui conflict din 
interiorul armatei, o ciocnire între 
grupări rivale dornice să dețină 
puterea. Oare într-adevăr organi
zatorii complotului sînt „nemulțu- 
miții* din armată pe care genera
lul Ironsi i-a ținut departe de frî- 
nele guvernării? Informațiile de 
pînă acum sînt prea sumare pen
tru a reuși să precizăm fizionomia 
politică a răsculaților, tendințele 
lor.

Cea mai populată țară de pe 
„continentul negru* încearcă să 
dobîndească o stabilitate internă 
reală. La începutul acestui an, gu
vernul civil a fost silit să pără
sească scena politică. O lovitură 
de stat a adus armata la putere. 
Motivele pentru care militarii au 
preluat sarcina guvernării au fost 
explicate atunci de generalul Iron
si : incapacitatea vechilor dirigui
tori de a asigura o dezvoltare 
stabilă, fricțiunile provocate de 
tribalism, corupția care făcea ra
vagii în sferele conducătoare. Răs
turnarea produsă a afectat pozițiile 
beneficiarilor fărîmițării feudale a 
țării. Șefii de triburi și diferiți! 
conducători de comunități religioa
se — deținători de puteri absolute 
în provinciile nordice — s-au alar
mat în fața perspectivei de a-și 
pierde, parțial, privilegiile lor. 
Conducătorii militari și-au expri
mat intenția de a pune capăt lupte
lor tribale și de a constitui un 
stat nigeriăn centralizat, pe prin
cipii moderne. Feudalii, sfidînd au
toritățile, au incitat la tulburări. 
Emirii și sultanii din nordul țării 
au elaborat chiar- și un memoran
dum în care cereau fățiș conserva
rea 'rînduielilor moștenite de la

Succesul 
Operei 

bucurestene -> 

la AtenaATENA 30. — Corespondentul Agerpres, C. Alexan- droaie, transmite : Teatral de Operă și Balet din București, care se află în Grecia pentru a lua parte la Festivalul Atenei, a prezentat vineri seara primul său spectacol cu opera „Oedip" de George Enescu. 4 000 de atenieni, iubitori ai artei lirice au umplut pînă lâ refuz Teatrul antic „Herodos Attikus" de la poalele Acropolei. Opera a captivat publicul încă de la primele acorduri. Artiștii au fost chemați la rampă de nenumărate ori de aplauzele entuziastului public atenian și de strigătele de „Bravo România".In pauza dintre acte, premierul grec Stephanopoulos prezent la spectacol, a ținut să-i felicite personal pe principalii interpreți — David Ohanesian, Zenaida Pally și Elena Cernei. Totodată, primul ministru al Greciei a predat conducerii Teatrului de Operă și Balet din București, diploma de onoare a festivalului pentru participarea ansamblului român la cel de-al 12-lea Festival al Atenei.La spectacol au asistat, de asemenea, ministrul apărării, Costopoulos, ministrul de externe, Toumbas, liderul partidului E.R.E., Kanelopoulos, deputați, oameni de artă și cultură, ambasadori acreditați la Atena. Au fost prezenți, de; asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Mircea Bălănescu, membri ai ambasadei.Ziarele din capitala Greciei publică cronici elogioase la adresa ansamblului operei bucureștene și creației lui George Enescu. Cotidianul „To Virna" scrie că „în foarte puține opere lirice ale secolului XX scrisul pe note prezintă o asemenea bogăție și înțelepciune". La rîndul său „Dimokratiki Alaghi" arată că „Oedip" a constituit pentru publicul atenian o prezență impresionantă. „Spectacol impecabil — aceasta este impresia generală".
Commonwealthului din emisfera 
occidentală la O.S.A.". Respective
lor cercuri guvernamentale — re
levă cu indignare dar și cu o um
bră de malițiozitate influentul coti
dian britanic — „li s-a arătat că 
nu e neapărat necesar sj se des- 
lipească imediat de Commonwealth 
dar li s-a atras atenția că America 
nu înțelege să aplice programul de 
ajutor țărilor care vor rămîne 
membre ale Commonwealthului".

Surse din capitala Statelor Uni
te, citate de corespondentul ziaru
lui elvețian NEUE ZURCHER lasă 
să se presupună că manevrele De
partamentului de stat sînt nu nu
mai intr-o fază executorie, dar 
chia, înlr-un stadiu avansat, „Se 
așteaptă — notează ziarul elve
țian — o primă adeziune indivi
duală de admitere în O.S.A, din 
partea Trinidad și Tobago. Cea a 
Guyanei ar putea urma foarte cu- 
rînd. S-a și pus la punct o simpli
ficare a procedurii de admitere, 
astfel ca ea să nu mai necesite în
trunirea extraordinară a Consiliu
lui O.S.A. cu publicitatea respecti
vă incomodantă".

Cu sau fără publicitate, cu sau 
fără „menajamente" de natură 
să facă mai puțin vizibile brutali
tățile penetrației Washingtonului, 
realitatea rămine la fel de dură și 
de dureroasă pentru britanici.

EM. RUCĂR

colonialism, amenințînd cu o sece
siune tip Katanga. Mizînd pe forța 
lor economic^ și pe influența poli
tică de care dispun, latifundiarii, 
exponenți ai tradiționalismului re
acționar, au creat o gravă încor
dare finalizată în sute de morți și 
răniți.

Guvernul militar a dovedit o ati
tudine ambiguă. Pe de o parte, a 
proclamat năzuința de a modifica 
structura social-politică a țării. Pe 
de altă parte, a dat dovadă de șo
văială, de inconsecvență. In aju
nul actualului complot, generalul 
Ironsi a convocat la Ibadan o reu
niune cu participarea a 24 de per
sonalități politice reprezentînd di
feritele triburi și grupări etnice din 
Nigeria cărora le-a cerut sprijinul 
în realizarea planului de creare a 
unui stat unitar. Cu același prilej, 
generalul a vorbit despre elabora
rea unui plan de dezvoltare a țării 
eșalonat pe o perioadă de două 
decenii. Planul urma să asigure di
versificarea economiei, industriali
zarea, o politică mai echitabilă a 
veniturilor. Soarta acestui plan r&- 
mîne legată de soarta autorilor lui.

Deocamdată, problema nr. 1 este 
cea a sflrsitului actualului val de 
tulburări. Ciocnirile din ultimele 
zile riscă să compromită începutul 
de stabilitate și sq împingă țara 
în haosul violențelor. Eșecul com
plotului ar putea slăbi pozițiile la
tifundiarilor din nord. O altă evo
luție ar avea consecințe imprevi
zibile pentru acest stat cu 
55.000.000 locuitori.

EUGENIU OBREA
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