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IMPERATIVE Fiecare zi bună

intens folosită
a semănat! In secfia mecanică grea a Uzinei metalurgica din Tîrgovișta 

Foto : M. Andrcescn

Prietenia : o dorim, o visăm, 
o căutăm o viață întreagă. O 
căutăm ca pe un elixir. Cu un 
prieten, bucuria-i mai mare șl 
durerea mal suportabilă. Cînd 
ne călăuzește prietenia, calea-1 
mal ușoară, mai dreaptă șl mal 
luminoasă. De multe ori si pen
tru multi prietenia reprezintă 
secretul succeselor, taina mulțu
mirilor sufletești, posibilitatea 
de a urca insurmontabilul. E 
firul Arladnei în labirintul vie
ții. Sentiment stimulator, priete
nia contribuie la formarea ar
monioasă a personalității, se 
răsfrînge pozitiv asupra procesu
lui de afirmare, de integrare a 
individului în sfera colectivită
ții. Prietenia autentică izvorăște

Comerțul exterior are o însemnă
tate deosebită pentru asigurarea di
namismului si progresului neîntre
rupt al economiei noastre naționale, 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
de desăvirșire a construcției socia
liste. Tocmai de aceea, în cadrul 
vastului program de dezvoltare mul
tilaterală a patriei elaborat de Con
gresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului, obiectivele 
legate .da, extinderea si diversifica
rea dmertului exterior, de lărgirea 
colaborării si a schimburilor noas
tre economice cu alte țări ocupă un 
loc important.

Dezvoltarea în ritm susținut a e- 
conomiei naționale în anii actualului 
cincinal a făcut posibile și necesare 
extinderea continuă a schimburilor 
economice cu alte țări, participarea 
tot mai largă a României la circuitul 
de valori materiale pe plan mon
dial, pe baza principiilor pe 
care partidul și statul le promovează 
consecvent: colaborarea cu toate 
țările lumii, Indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
a neamestecului în treburile interne, 
a egalității în drepturi și avantaju
lui reciproc.

Punînd în centrul politicii salo ex
terne prietenia ți colaborarea fră
țească cu statele sistemului socialist, 
România acordă în mod constant o 
însemnătate deosebită extinderii coo
perării șl schimburilor economice șl 
tehnlco-științifice cu toate aceste 
țări, de care, ne leagă comunitatea 
orîndulrll sociale, a țelurilor și idea
lurilor revoluționare. Ca și în 
anii precedenți. în perioada care 
a trecut din actualul cincinal, schim
burile comerciale cu țările socialiste 
au ocupat ponderea principală în an
samblul relațiilor noastre economice 
externe. Țărilor socialiste le-a re
veni 'anul trecut mai mult de jumă- 
tațet'din totalul comerțului nostru 
exterior, volumul schimburilor de 
mărfuri cu aceste state fiind în pre- 
zev/. de circa 4 ori mai mare decît 
în' fiftul 1950. Dezvoltînd și adîncind 
continuu aceste schimburi, România 
ține seama de rolul pe care relați
ile economice dintre țările socialiste 
îl au în întărirea potențialului eco
nomic al fiecăreia din aceste țări 
și al sistemului socialist mon
dial în ansamblul său. Totodată, țara 
noastră a extins colaborarea econo
mică și tehnico-științifică reciproc 
avantajoasă cu celelalte țări avînd 
orînduiri sociale diferite, fiind con
vinsă că aceasta corespunde cerin
țelor de progres din lumea contem
porană, contribuie la apropierea în
tre popoare și îmbunătățirea climatu
lui internațional.

Volumul comerțului exterior a 
crescut în ultimii trei ani într-un 
ritm mediu anual de 11,8 la sută, 
fiind în 1968 cu aproape 40 la sută 
mal mare decît în anul 1965. Schim
bările cantitative și calitative profun
de ce au avut loc în economia Ro
mâniei în ultimii ani au de
terminat transformări și în struc
tura comerțului nostru exterior. Este 
de remarcat că. îndeosebi după 
Consfătuirea cu lucrătorii din comer
țul exterior din februarie 1967. ca 
urmare a măsurilor preconizate de 
partid, exportul de mașini și utilaje 
a crescut1 simțitor, ponderea lui în 
totalul exportului țării noastre cres- 
cînd de la 18,5 la sută în 1965, la 23 
la sută în 1968. Exporturile noastre 
de mașini și utilaje, produse chi
mice și mărfuri industriale de larg 
consum au deținut în 1967. în totalul 
exportului. o pondere de 36,1 la 
sută, fată de 24,6 în 1960. în același 
timp, ponderea exportului de mate
rii prime minerale, metale si pro
duse petroliere neprelucrate a scă
zut de la 24.3 la sută în 1966 la 20.5 
la sută în 
griculturii 
structura 
schimbări r_____

Țara noastră întreține acum relații 
economice cu peste 100 de țări, ia 
parte activă la circuitul mondial de 
valori materiale.

Concomitent cu lărgirea schim
burilor comerciale externe, partidul 
șl statul nostru acordă o atentie deo
sebită extinderii formelor moderne 
de cooperare economică, industrială 
șl tehnico-știintifică, în vederea sti
mulării comerțului international, 
creșterii și diversificării producției 
șt a exnortului de nrod.’se finite 
șl semifinite. Aceste forme au cu
noscut o dezvoltare atît în cadrul 
relațiilor cu țările socialiste, cît și 
cu diferite țări capitaliste.

Potrivit prevederilor olanului de 
stat, în anul 1969 volumul comerțu
lui exterior al țării noastre urmează 
să sporească cu peste 9 la sută fată 
de anul trecut, ajungînd la 20.7 mi
liarde lei valută. Sarcina cea mai 
importantă a Ministerului Comerțu
lui Exterior, a întreprinderilor de 
stat pentru comerțul exterior, pre
cum și a celorlalte minis’ere si în
treprinderi economice. în ca-’i-nl 
planului de comerț exterior n» 1969. 
o constituie creșterea exnnrb’Hlor și 
restrîngerea importurilor. Din a- 
ceastă sarcină rezultă necesi
tatea de a se întreprinde, la 
toate nivelurile, acțiuni practice și e-

ficiente pentru corelarea necesaru
lui de import cu sporirea exportu
lui, astfel încît într-un viitor apro
piat balanța de plăți externe să de
vină excedentară.

în cuvîntările rostite la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1968 și 
la Conferința organizației de partid 
a municipiului București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind rezul
tatele pozitive obținute în activita
tea de comerț exterior, a reliefat, 
totodată, deficiențele din acest dome
niu, direcțiile principale menite să 
asigure creșterea permanentă a efici
enței comerțului exterior. în legătură 
cu această ultimă problemă, 
tarul general 
a spus : „Cu o 
tară am putea 
exporturilor și 
dreptăm atenția în această direcție, 
pentru a crește continuu eficiența 
comerțului exterior, pentru a crea 
condiții de echilibrare a balanței".

Este un fapt incontestabil că. cu 
toate rezultatele obținute. în aproa
pe toate ramuri> industriale sînt 
încă rezerve nefolosite pentru creș
terea aportului de valută ; ele pot 
fi fructificate prin sporirea continuă 
a ponderii produselor cu un grad 
ridicat de prelucrare BÎ performante 
tehnice sl calitative superioare. E- 
vident, în acest scop sînt necesare 
eforturi șl măsuri perseverente din 
partea tuturor colectivelor de între
prinderi care au sarcini de export, a 
forurilor ministerelor șl organelor 
lor de resort.

Țlnlnd seama de sarcinile sporite 
prevăzute de planul de comerț exte
rior pe anul 1969, de stadiul reali
zărilor din primele luni ale anului, 
este necesar ca organele de comerț 
exterior. întreprinderile de stat pen
tru comerțul exterior. fie că sînt 
subordonate Ministerului Comerțului 
Exterior sau altor ministere, precum 
și toate ministerele economice să

O dată cu încălzirea timpului, In multe unități agricole au început 
lucrările agricole de primăvară. Pînă Ia 20 martie, în județul Constanța 
au fost insămințate culturi din prima urgență pe mai mult de 12 000 
hectare, iar în județul Timiș pe 7 600 ha. Prelungirea iernii și precipi
tațiile abundente au determinat însă începerea cu intîrziere a însă
mînțărilor și a altor lucrări de sezon. Cu atît mai mult este necesar ca, 
pe măsură ce terenul permite, să se lucreze pe porțiuni fără a mai 
aștepta zvîntarca întregii parcele. Este foarte important ca pe aceste 
suprafețe să se concentreze forțele și mijloacele disponibile, aslgurîn- 
du-se funcționarea neîntreruptă a tractoarelor și mașinilor agricole.

Bogăția recoltei acestui an depinde în mare măsură de adoptarea și 
aplicarea diferențiată a măsurilor tehnico-organizatorice la condițiile 
locale concrete. Paralel cu pregătirea terenului, însămințatul culturilor 
din prima epocă și scurgerea apelor de pe semănături este necesar să 
fie urgentate lucrările în legumicultura, plantatul pomilor și al viței de 
vie etc. După cum se știe, o mare parte din plantele de nutreț se însă
mânțează în prima urgență. Pentru asigurarea bazei furajere, de care 
depinde în primul rînd dezvoltarea zootehniei, se impune cea mai 
mare grijă pentru pregătirea și fertilizarea terenului, însămînțarea 
fiecărei culturi la un înalt nivel calitativ. La culturile perene cum sînt 
lucerna și trifoiul de calitatea însămințărilor depinde producția la hec
tar pe mai mulți ani.

Muncind cu hărnicie și entuziasm, folosind cu intensitate fiecare zi 
bnnă de lucru în cîmp, organizînd temeinic munca pînă in cele mai mici 
amănunte, lucrătorii ogoarelor vor pune bazele unei recolte îmbel
șugate.

© ÎN COMPETIȚIE CU TIMPUL
In aceste zile, pe ogoarele 

județului Alba se desfășoară o 
vie activitate. Pe șesurile ce 
se întind de-a lungul văilor 
Mureșului, Tîrnavei, Secașu- 
lui sau Ampoiului și, mai ales, 
pe coline, unde pămîntul este 
mai zvîntat, se lucrează din 
plin la pregătirea terenului în 
vedeîea însămînțărilor, la fer
tilizarea solului, curățirea pă
șunilor și fînețelor naturale, 
plantatul pomilor. Pînă la 20 
martie întreprinderile agri
cole de stat din județ au ad
ministrat îngrășăminte chi
mice — peste 2 000 de tone — 
pe o suprafață de circa 12 000 
ha, adică pe mai mult de ju
mătate din terenul prevăzut, 
în cooperativele agricole fer
tilizarea cu îngrășăminte chi
mice s-a făcut pe o suprafață 
ce reprezintă 44 la sută din 
cea planificată, iar cu îngră
șăminte naturale — pe aproa-

pe 70 la sută din terenul sta
bilit.

Folosind timpul relativ fa
vorabil, întreprinderile agri
cole de stat au reușit ca, pa
ralel cu fertilizarea ogoarelor, 
să execute arături pe mai bine 
de jumătate din suprafață, iar 
cooperativele agricole pe a- 
proximatlv 7 600,. hectare. în , 
cooperativele agricole din 6- 
haba, Roșia de Secăș, Mihalț, 
Șibot și altele această lucrare 
s-a efectuat pe cea mai mare 
parte a suprafețelor. în multe 
unități s-a trecut din plin și la 
semănat. La I.A.S. Jidvei s-au 
însămînțat 17 ha cu lucernă, 
Ia cooperativa agricolă din Ce- 
nade — 38 hectare cu mazăre, 
ovăz etc., la Pianu de Jos —

(Continuare in pag. a Il-a)

Festivalul cultural
„Primăvara
arăde ană 1969"

SPORT
FOTBAL. U.T.A. a pierdut ieri primul punct pe 

teren propriu (în 18 etape), dar continuă să con
ducă în clasament cu 5 puncte avans

ATLETISM. Crosul balcanic de la Skoplje
(Echipele noastre pe locul I în două probe)

TENIS DE MASA. Aseară, în „Liga europeană 
selecționata noastră a pierdut din nou

Alte știri din țară și de peste hotare 
a IlI-a.

Omului modern îl 
lipsește mișcarea, omu
lui contemporan îi sînt 
necesare, ca aerul, apa 
și soarele, exercițiul fi
zic și sportul. în con
secință, în țara noas
tră educația fizi
că și sportul au fost 
ridicate la rangul de 
activități de interes na
țional, acordîndu-se im
portante mijloace pen
tru dezvoltarea lor. 
Școlile generale, profe
sionale și tehnice, insti
tuțiile de învățămînt 
superior care cuprind 
marea majoritate a ti
neretului din țara noas
tră au un rol aparte și 
deosebit de important, 
finalizarea preocupări
lor partidului și statu
lui în domeniul educa
ției fizice și sportului. 
Nu vom putea vor
bi niciodată despre o 
reală activitate sporti
vă de masă, în rîndul 
oamenilor muncii, dacă 
practicarea cu regula
ritate a exercitiilor fi
zice. sub diferite for
me, nu a fost deprinsă 
pe băncile școlii. Nu 
vom putea vorbi nici
odată despre o cores
punzătoare bază de 
masă a performanței 
din tara noastră, dacă 
educația fizică și spor
tul școlar nu-și vor că
păta locul și importan
ta cuvenite.

în contextul general

al perfecționării șl mo
dernizării procesului 
instructiv-educativ. în 
ultimii ani s-au adoptat 
o seamă de măsuri care 
vizează. în esență, ridi
carea calității orelor de 
educație fizică, în spe-

prin modificările 
introduse în programă, 
cuprinderea unui număr 
cît mai mare de elevi 
în practicarea sistema
tică a exercitiilor fizi
ce și a sportului, pre
cum și crearea unui ca
dru organizatoric adec
vat dezvoltării activită
ții de performanță a

m pag.

ARAD (redacția zia
rului „Flacăra roșie"). 
Sîmbătă seara. în sala 
Palatului cultural din 
Arad a început festi
valul cultural „Primă
vara arădeană 1969“ — 
manifestare de am
ploare, inițiată de co
mitetul județean pen
tru cultură si artă. 
Festivalul, va însemna 
și un stimulent puter
nic pentru viata spiri
tuală a județului.

La festivitatea de 
deschidere au partici
pat tovarășii Teodor 
Has. prim-secretar al 
Comitetului județean 
Arad al P.C.R., preșe
dintele consiliului 
popular.. Județean. Va- 
sile Dinu, vicepreșe
dinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă. loan Gornic, 
prim-secretar al Comi
tetului municipal'Arad 
al P.C.R.. președintele 
consiliului popular 
municipal.
Dună festivitatea de 

deschidere, orchestra 
simfonică a Filarmo
nicii de stat din Arad, 
sub bagheta dirijoru
lui Nicolae Brânzeu, 
a susținut un concert 
în cadrul căruia au 
fost interpretate : suita

Tara Hălmagiului de 
Nicolae Boboc. Rapso
dia română nr. 1 de 
George Enescu și Rap
sodia română nr. 1 de 
Nicolae Brânzea.

In cea de-a doua zi a 
festivalului „Primă
vara arădeană" a avut 
loc o intîlnire cu fiii 
Aradului, la sala tea
trului de stat, urmată 
de un recital literar 
muzical, susținut de 
actori ai teatrului de 
stat, și un spectacol 
popular cu participarea 
unor formații ale 
minelor culturale 
întreprinderilor 
județ.

Spicuim din mani
festările acestei săp-

că
ii 

din

tămîni: vernisajul
expoziției de fotografii 
„Monumente istorice și 
de artă din municipiul 
și județul Arad"; 
pozionul „Aradul 
tural" ; o seară de 
zie — Recital de 
mânară; vernisajul 
expoziției „Colecția de 
porțelanuri a Muzeu
lui județean" ; specta
colul „Arta păpușe- 
rească", spectacol pen
tru adulți prezentat de 
teatrul de mario
nete din Arad; o 
expoziție de scenogra
fie ; expoziția „A- 
radul tn cărți si perio
dice" ; recitalul literar 
muzical „Imn patriei"

In pag. a fi-a

ACTUALITATEA CULTURALA

Dumitrache a trimis balonul în barâ, iar Niculescu i-a corijat direcjia 
și l-a trimis în... propria-i poartâ 1 Foto : M. Cioc

elevilor : licee cu 
gram de educație 
că. școli sportive 
S-a preconizat, de 
menea, alcătuirea 
sistem competitional a- 
daptat la cerințele șco
lii — campionate orga-

și „insigna" „Cercurile 
olimpice", sistem care 
are scopul de a stimula 
obținerea unor rezul
tate de valoare. După 
adoptarea Legii sportu
lui. alături de Ministe
rul Invățămîntului

se demne de consemnat. 
Bunăoară prezența în 
Mexic a 11 sportivi, 
care au avut ca punct 
de plecare pe drumul 
consacrării școala spor
tivă și liceul cu pro
gram de educație fizică.

Dar, o cercetare mai 
atentă a realităților din 
școală, arată 
există multe 
suri.

în planul 
vățămînt, 
zică

sim- 
cul- 
voe- 
pri-

I 
I
I

I

Turnee și premiere teatrale 
Maniiestări muzicale 
Expoziții

TURCIA

dintr-o mare trebuință morala, 
dintr-o chemare afectivă înaltă, 
nobilă, sublimă.

Există oameni care au în el 
comoara prieteniei. Există alții 
care se educă întru prietenie 1 o 
învață, o deprind, o cultivă, o 
îngrijesc. Există șl ursuzi, antl- 
prieteni, oameni atinși de mor
bul individualismului, care pre
tind că-șl ajung sieși șl deci nu 
mai au nevoie de alții. Dar ur- 
suzenia e excepția care confir
mă regula prieteniei în societa
tea umană. Nenumărate sînt 
prieteniile celebre, pilduitoare, 
de o mare frumusețe și căldură 
umană. De pildă, prietenia C<5- 
zanne-Zola. Sau una, cunoscută 
de toți și admirată pentru fru
musețea ei ideatică: prietenia 
dintre Eminescu și Creangă. 
Se știe că Ion Creangă a avut, 
printre primii, intuiția că Emi
nescu avea să fie ,.cel mai mare 
poet al românilor". Ba chiar a 
consemnat această afirmație în 
scris, înainte ca prietenul să fi 
creat „Scrisorile" ori „Luceafă
rul". De asemenea, totdeauna E- 
minescu a văzut în Creangă ge
niul poporalul român.

Calea prieteniei trece pe sub 
poarta sincerității, a adevărului, 
a dragostei de oameni, a afecți
unii. Prietenia se hrănește din 
cele mal curate, mal nobile, mai 
înalte sentimente si gîndurl. 
Tocmai de aceea, prieteniile în
chegate în tinerețe sînt de ne
uitat : durează, le păstrăm o via
ță. Mai ales că tocmai adoles
centa șl tinerețea caută prie
tenia, cum caută floarea lumina. 
Iată de ce cultivarea acestui 
sentiment, pe solul fertil al 
Idealurilor el aspirațiilor care a- 
nimă tînăra generație crescută 
In anii socialismului, constituie 
una dintre valorile educației co
muniste. Relațiile sociale insta
urate de orînduirea noastră, cli
matul de colaborare șl într-aju- 
torare oferă valențe noi acestui 
nobil slmțămînt omenesc.

Inttlnesc adesea buni prieteni 
tn școli, la locul de muncă, în 
condiții grele și în momente fe
ricite. Nimic mai uman și mai 
tonic ca o prietenie adevărată, 
sinceră, devotată, Ideală. N-am 
să uit cu cît altruism, eu cît

(Contlnnare In pag. a Il-a)

m așteptarea
președintelui

nizate în funcție de pro
filul unităților angre
nate în întreceri, cam
pionate pe ramuri de 
sport. Ca mijloace de 
verificare a eficienței 
măsurilor luate au fost 
stabilite, printre altele, 
introducerea probe
lor de control (pentru 
ora de educație fizică),

C.N.E.F.S.. a fost 
vestită cu largi atribu
ții în domeniul sportu
lui școlar și Uniunea 
Tineretului Comunist 
Ca urmare a unor ase
menea fructuoase cău
tări a celor mai bune 
soluții pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate 
s-au înregistrat succe-

de în- 
educația fi- 

ocupă locul al 
treilea în ce priveș
te numărul de ore ce-i 
sînt repartizate (după 
limba română și mate
matici). Totuși, din pă
cate conținutul lor se 
situează pe undeva, pe 
la periferia preocupări
lor atît ale elevilor 
cît și ale conduce
rilor multora dintre u- 
nitățile școlare. într-o 
proporție supărător de 
mare, în ora de educa
ție fizică se desfășoară 
o activitate de rutină. 
Trebuie să subliniem 
?ă situația nu este de
terminată atît de insu
ficiențele existente 
încă în programă, cît 
de atitudinea unora 
dintre cadrele didacti
ce. Interesul elevilor 
pentru practicarea e- 
xercitiului fizic nu este
Valsnîin PAUNESCU

(Continuare
in pag. a III-a)

Astăzi, președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu sofia, își începe vizita oficia
lă în Turcia. Cercurile politice, opinia 
publică, așteaptă cu viu interes întîlni- 
rea cu înaltul oaspete român. încă de 
duminică dimineața, de-a lungul tra
seului au fost arborate drapelele de 
stat ale celor două țări. Răspunzînd 
interesului crescînd al opiniei publice 
din Turcia față de țara noastră, tele
viziunea a prezentat sîmbătă seara o 
emisiune consacrată României. Infăți- 
șînd aspecte filmate din timpul recen
telor alegeri din țara noastră, comen
tatorul releva imensa popularitate de 
care se bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în rîndurlle poporului român 
,,Vizita excelenței sale dl. Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, în Turcia este consacrată în 
întregime dezvoltării relațiilor bune 
existente între cele două țări ale noas
tre" — a piecizat sîmbătă primul mi
nistru turc, Suleyman Demirel, răspun
zînd la o întrebare ce i-a fost adre
sată în cadrul unei conferințe de presă 
de reprezentantul revistei „Outlook 
Weekly Newsmagazine",

Ziarele de mare tiraj „Cumhuriyet" 
și „Milliyet" au publicat în numerele 
lor de duminică pe prima pagină in
terviul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu unor ziariști turci.

Sub titlul „Balcanii trebuie să de
vină o regiune a colaborării și păcii", 
■ziarul „Cumhuriyet" scrie printre al
tele : „După cum bine se cunoaște, 
președintele României, care va veni 
la Ankara, este foarte iubit în țara 
sa... Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca 
un om al principiilor și ca un patriot, 
care prin poziția sa pe plan interna-

țional cîștigă continuu simpatia și inte
resul opiniei publice mondiale". Ziarul 
citează apoi pe larg răspunsurile date 
de președintele Consiliului de Stat, 
subliniind pasajele care exprimă do
rința guvernului român de extindere 
multilaterală a relațiilor cu Turcia și 
de transformare a Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării între po
poare, contribuind astfel la destinde
rea și pacea internațională.

Cotidianul „Milliyet" inserează în 
titlu cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : ,,Vizita noastră în Turcia 
va servi păcii" și menționează : „Pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei transmite prin intermediul zia
rului nostru un mesaj de pace și prie
tenie poporului turc".

Ziarul „Vatan" publică la rîndul 
său un amplu articol, în care relevă 
contactele la nivel înalt stabilite în 
ultimii ani între cele două țări, des
pre care afirmă: „Dacă vom privi 
vizitele reciproce dintre Turcia și Ro
mânia vom vedea că, din 1966 pînă 
acum, între conducătorii de stat ro
mâni și turci s-a stabilit o strînsă le
gătură politică". Referindu-se apoi la 
discuțiile oficiale pe care le vor avea 
conducătorii celor două țări, ziarul 
își exprimă convingerea că în acest 
cadru va fi afirmată dorința reciprocă 
de extindere a relațiilor turco-românt.

Ziarele menționate au publicat fo
tografia președintelui Consiliului de 
Stat al României.

Așteptăm cu interes și nerăbdare 
vizita președintelui României, dl. 
Nicolae Ceaușescu, și acordăm o im
portanță deosebită acestei vizite —<
(Continuare în pag. a IlI-a)
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TURNEE TEATRALE ASEARĂ LA TIMIȘOARA

ÎN CAPITALĂ

Scend din piesa „Rosmersholm* In interpretarea Teatrului de Stat din Constanta

® Toatasl din Constan
ța pieclnta, pe scena 
Teatrului de Comedie, 
„Travesti* do Aurel Ba
langa, In regia Iul Ion 
Maximilian șl scenografia 
lui Ion și Benedict Gd- 
nescu (24 crt., orele 16,30 
*1X0; 25 martie, orele
18,30) și JBosmersholm" 
do Ibsen, regia Anca 
Ovanes, scenografia Ovl- 
diu Bubuiau și Dan Ji
dana (25 martie, orele 20),

e Teatrul „Victor Ion 
Popa" din Birlad prezintă 
„Și soarele are pete" de 
Leopold Lahola, in regla 
lui Cristian Naca și sce
nografia lui Al. Olian 
(24 martie, orele 19,30 tn 
sala „Comedia' a Teatru
lui Național) și „Iertarea" 
de Ion Băieșu, regia Vio
rica Petre, scenografia 
Mircea Rîbinschi (25 mar
tie, orele 20, in sala din 
Bd. Schitu Mâgureanu a 
teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra’).

• Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț, va pre
zenta „Omul cel bun din 
Sîcluan" de Bertolt Brecht 
(la 31 martie, orele 20, tn 
sala „Comedia' a Teatru
lui Național, și la I apri
lie, orele 20, tn sala Tea
trului Mic) și „Noaptea 
încurcăturilor" de Oliver 
Goldsmith (la 2 aprilie, o- 
rele 16,30 și 20, tn sala 
din Bd. Schitu Mâgureanu 
a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra'). Regia ambe
lor spectacole e semna- 
tâ de Andrei Șerban.

Yehudi Menuhin si orchestre sa
1

au început turneul în România
Marele violonist Yehudi Menuhin și formația londoneză 

„Menuhin festival orchestra" și-au inaugurat duminică 
seara turneul artistic pe care-l întreprind în țara noastră, 
cu un concert dat in sala „Modern" din Timișoara. Cu 
acest prilej iubitorii de muzică timișoreni au audiat con
certul pentru vioară și orchestră în la major k.v- 219, de 
W. A. Mozart, partitura solistică revenind lui Yehudi 
Menuhin, și concertul pentru două viori și orchestră de 
coarde op 77, de Arnold Malcom, soliști Yehudi Menuhin 
și Robert Masters. în program au mai figurat uvertura 
la opera Armida, tn si bemol major de J. Haydn și sim
fonia nr. 5, tn zi bemol major de Fr. Schubert.

(Agerpres)

BALETUL DIN CUBA - AL DOILEA 
SPECTACOL

Duminică seara a avut loc pe scena Operei Române 
cel de-al doilea spectacol susținut de Baletul national 
din Cuba. Artiștii oaspeți au prezentat, pe lingă baletul 
„Carmen" șl „Pas de deux classlque“, care au figurat 
și în programul serii precedente, alte două lucrări : „Ma- 
jisimo", o adaptare coregrafică liberă semnată de Jorge 
Garda, pe muzica operei „Cidul" de Massenet și celebrul 
„Grand pas de quatre“, inspirat de o litografie de Cha- 
lon. în coregrafia Aliciel Alonso, pe muzica de Pugnl.

In studioul de concerte al Radioteleviziunii

UN CICLU DE SONATE
Duminică, 30 martie, ora 

11 in studioul de concerte 
al Radioteleviziunii din 
strada Nuferilor se inau
gurează o interesantă ma
nifestare muzicală : violo
nistul Constantin Bobescu, 
cu concursul pianistei Ma
ria Fotino și al organistului 
Horst Gehan vor prezenta

un ciclu de sonate din crea
ția lui Haendel, Bach, Beet
hoven. Primul recital, care 
va avea loc în această du
minică, cuprinde : Sonata în 
Mi minor de Bach, Sonata 
a 4^a în Re major (cu orgă) 
de Haendel și Sonata pri
măverii de Beethoven.

PREMIERE
O Teatrul O. L Not tar» va pre

zenta In premieră, la 28 martie, în 
Sala Studio, premiera piesei Anoni
mul do Ion Omescu, în regla lui Dan 
Naata (scenografia Mircea Marosin).

O Teatrul „Barba Delavrancea" 
a programat, pentru aceeași seară, 
premiera piesei „Muștele" de Jean 
Paul Sartre, în regia lui Călin Flo
rian.

0 Teatrul „O. Tănase" a prezen
tat (în sala din Calea Victoriei nr. 
174) premiera spectacolului-revlstă 
.pernei, femei, femei", de Mihai Ma
ximilian, cu muzică de Vasile Vese- 
lovschl. Regla : B, Fălticlneanu (con
ducerea muzicală Sile Dinicu și Ser
giu Malagamba ; coregrafia N. Se
ver, Sandu Feyer, Cornel Patrlchi ; 
iconografia Puiu Ganea).

★
Cu prilejul aniversării a două de

cenii de activitate, Teatrul „A. Da
vila" din Pitești prezintă un ciclu 
de spectacole cu piese originale din 
repertoriul actualei stagiuni, după 
cum urmează : „O casă onorabilă" de 
Horia Lovinc-scu (luni, 24 martie). 
„Croitorii cei mari din Valahia" de 
AL Popescu (marți, 25), „Bălcescu" 
do Camil Petrescu (miercuri, 26), 
„Act venețian" de Camil Petrescu 
(joi, 27), „Un scurt program de bo- 
sanove" de Radu Cosașu (premieră 
pe țară — vineri, 28), „Meșterul Ma- 
nole" de V. Ananla (premieră pe 
țară — duminică, 30). In seara de 
sîmbătă 29 va avea loc un. spectacol 
festiv.

0 producție a studiourilor 
din Barrandov și Konstantin Film. 

Regia: Voitech Jasny
Cu t Walter Giller, Gitte Haenning, Jana 

Brejchova, Richard Munch, Vivi Bach, Ger
hard Reidemann, Valdemar Matuska.

o Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
© Riscurile meseriei : LUCEAFĂ
RUL - 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45.
© Plajele lumii : BUCUREȘTI — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
O Tată de familie î FESTIVAL — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e La est de Eden : VICTORIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Oameni împietriți : CENTRAL
- 12,15 ; 18,45.
© Un bărbat și o femele : CEN
TRAL - 10 ; 14,15 ; 16,30 ; 20.45.
© Primul învățător : UNION -
15.30 ; 18.
© Aventura : UNION — 20.30.
G Campionii, mîndria noastră ; 
Regele Fotbal ; Pledoarie pentru 
volei ; Domnia sa pietonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
© Pe teren propriu : LUMINA —
8.30— 16,30 în continuare ; 18.45 ;
20,45.
© Micul fugar : DOINA — • ; 11 : 
13 ; 15, FLACARA — 20,30.
q Un om pentru eternitate : 
DOINA — 18,15 ; 20,30.
@ Simfonia dragostei î CINEMA
TECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
© Pașa : FEROVIAR — 8—12,15 în 
continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15. 
EXCELSIOR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15, MODERN — 9,30 :
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 8.45—16,15 
în continuare ; 18.15 ; 20,15.
0 Tarzan, omul maimuță ; Fiul lut 
Tarzan : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
© „...Apoi 8-a născut legenda* : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Rlo Bravo : DACIA — 8,45 —
14.15 în continuare ; 17,15 ; 20,
MIORIȚA — 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45. 
FLOREASCA — 11 ; 14 ; 17 ; 20.
@ Program pentru copil 5 FLO
REASCA — 9.
© Rolls-Royce-ul galben : BU- 
CEGI — 9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GIULEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30,
AURORA — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 : 
20,30.
q Un delict aproape perfect : 
UNIREA — 15,30 ; 18.
• Prietenele : UNIREA — 20,»0.
© Astă seară mă distrez : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20.15.
© Bună ziua, contesă, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, VOLGA -
9.30— 16 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
© Cuțitul Tn apă : COTROCENI -
15.30 ; 18 ; 20.30.
© Pentru încă puțini dolari s ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 :
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
TOMIS — 9.30—13,30 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Marele șarpe : VIITORUL —
15.30 ; 18.
© Hoțul de piersici : VIITORUL —
20.30.
© Căderea Imperiului roman î 
POPULAR — 15,30 ; 19,30.
© Judoka, agent secret : MUNCA
— 16 ; 18.
© Acuzatul î MUNCA — 20.
© Aventurile Iul Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : COS
MOS — 15,30 ; 19.
• Planele mecanice : FLACARA — 
15,30 : 18.
0 Taffy șl vînătorul : VTTAN -
15.30.
© Un taxi pentru Tobruk : VITAN
- 18 ; 20,30.
© Casa mamei noastre : RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan î 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
o Tn orașul „S“ : PROGRESUL —
20.30.
© Feldmareșala s PACEA — 15 30 ; 
18 ; 20,30.
© împușcături sub spînzurătoare : 
CRTNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
© Dragă Brigitte î FERENTARI - 
15,30 : 18 : 20,15.

teatre

UN IZBUTIT COTOI 
E MUZICĂ PRECLASICĂ

Priviți tn perspec
tiva a două secole de 
muzică, creația com
pozitorilor secolului 
XVIII pare să răs
pundă tn importantă 
măsură exigențelor de 
echilibru »i rigoare pe 
care le reclamă spi
ritul atît de metodic 
al epocii noastre. In 
adevăr, prefigurînd cu 
aproape un secol pe
rioada iluministă, ra
ționalismul lui Pascal 
— ilustrul precursor 
ol lui Couperin și Ra
meau sau al marelui 
Johan Sebastian Bach, 
cunoaște un ecou de
loc întîmplător in 
conștiința omului con
temporan ; . iar evul 
romantic' ce li se in
terpune nu face decît 
să reliefeze simțul 
măsurii, eficiența pro
porțiilor, într-un cu- 
vtnt setea de ordine 
ce domină creația ar
tistică a acestor două 
epoci.

Programul de mu
tică de cameră susți
nut de curînd în Sala 
mică a Palatului de 
un distins grup de 
muzicieni — soliști ai 
Filarmonicii bucureș- 
tene — a urmărit tn 
acest sens omagierea 
prin prisma personali
tății marelui Frangois 
Couperin a unei în
tregi epoci — epoca de 
aur a barocului muzi
cal și a basului con
tinuu, ilustru repre- 
santati aci de Tele-

mann, Haendel sau 
Vivaldi. Căci in afara 
actului interpretativ 
propriu-zls, susținut 
cu remarcabilă pres
tanță de Valentin 
Gheorghiu, de această 
dată în postură de 
clavecinist, de violo
niștii Mihai Constan- 
tinescu, Ștefan Gheor
ghiu și de violoncelis
tul Cătălin Ilea, con
certul a avut meritul 
de a revela marile 
creații ale unui gen 
din păcate atît de pu
țin frecventat astăzi 
— triosonata, gen ce 
cunoaște apogeul, dar 
și ultimul moment de 
strălucire în creația 
lui Bach.

Deplin conștienți de 
semnificația acțiunii 
lor, cei patru inter
pret! au urmărit și 
realizat în egală mă
sură reliefarea atît a 
aspectului concertant 
al celor două viori, cît 
și a calităților de an
samblu, inerente ge
nului cameral, intr-un 
echilibru activ, just 
intuit și sugerat de 
factura însăși fie o- 
mofonă, fie polifonică 
a textului muzical-

Astfel înțeleasă, per
manența sentimentu
lui de ansamblu a 
permis evidențierea 
virtuților timbrale la 
Mihai Constantinescu. 
a sobrietății, acurate
ța expresiei la Ste
fan Gheorghiu sau a 
maximei maleabili-

tăți și promptitudini 
în susținerea părții 
clavecinului la Va
lentin Gheorghiu; o 
plăcută surpriză o 
constituie reîntîlnirea 
în ultima vreme, in 
concertul de muzică 
de cameră sau simfo
nică, cu personalitatea 
tinărului violoncelist 
Cătălin Ilea, un ta
lent viguros cu mul
tiple disponibilități in
terioare și tehnice, că
ruia îi putem preve
dea încă de pe acum 
o frumoasă evoluție 
artistică.

Concertul a avut de 
asemenea meritul de 
a ne reaminti că prac
ticate la un înalt nivel 
interpretativ, lucră
rile compozitorilor 
preclasici pot deveni 
o constantă a vieții 
noastre muzicale, răs- 
punzînd prin clarita
tea geometrică a con
tururilor, prin echili
brul formelor și pon
derea expresiei, unor 
exigențe de ordin spi
ritual. Iar alături de 
actul interpretării 
propriu-zise, pasiunea 
cercetării, a cunoaș
terii, punerea în va
loare a unor lumi so
nore ale marelui re
pertoriu mai puțin a- 
bordate, trebuie să 
constituie și ea o ac
tivitate permanentă a 
fiecărui interpret tn 
parte.

Dumitru AVAKIAN

EXPOZIȚII
• In Sala Dalles, a fost inaugurată, 

sîmbătă, expoziția de pictură și 
sculptură a filialelor U.A.P. Brașov 
— Iași — Sibiu.

• Duminică, 23 martie, a avut loc 
la Galeriile de artă din Calea Vic
toriei nr. 132 vernisajul primei ex
poziții personale, organizate în Bucu
rești, a pictorului Vasile Varga.

o „Peisaje ale tinerilor pictori* se 
intitulează expoziția colectivă orga
nizată de Cenaclul de tineret ce ac
tivează în cadrul U.A.P. și deschisă 
in sala de expoziții de la subsolul 
Ateneului.

Recital de poezie și muzică
Studioul de poezie al Radiodifuzi

unii prezintă astăzi, ora 19,30 în Sala 
de concerte a Radioteleviziunii, al 
7-lea spectacol al stagiunii 1968—69 : 
„Recital extraordinar de poezie și mu
zică".

Vor recita poeme din literatura ro
mână și universală : Dan Nasta, Simo
na Bondoc, Gheorghe Cozorici, Ro- 
dica Tapalagă. Cîntă Octav Enigă- 
rescu.

Invitațiile se pot procura de la casa 
de bilete a Radioteleviziunii, strada 
Nuferilor nr. 62—64, telefon 14.68.00.

© O.S.T.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar dat de 
Yehudi Menuhin și „Menuhin Fes
tival Orchestra" — 20.
© Baletul Național din Cuba (sala 
Operei Române) — 19,30.
q Opera Română : Lacul lebede
lor — 11.
© Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul Iui Rameau — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Studio) : Fedra — 10.
© Teatrul de stat din Constanta 
(sala Teatrului de Comedie) : Tra
vesti — 16 ; 20.
© Teatrul „Victor Ion Popa" (la 
sala „Comedia" a Teatrului Na
țional .,1. L. Caragiale") : Și soa
rele are pete — 19,30.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : R.U.R. - 19,30.
© Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones 
- 20.

(Urmare din pag. I)

simț al dăruirii se îngrijeau doi tineri 
prieteni, într-un oraș din provincie, 
pentru a rezolva ieșirea dintr-o ne
norocire familiară. N-am să uit 
niciodată cum un elev din Călărași 
își plimba colegul și prietenul, în
tr-o toamnă de neagră criză sufle
tească. îl întreținea, îi citea, îi po
vestea, îl sfătuia. îl dojenea, rîdeau 
și plîngeau împreună. I-am întîlnit 
adesea pe malul Borcei, într-un fel 
de dramatică luptă între bine și rău, 
între gînduri senine și sinistre, între 
viață și moarte. Toamna crizei mo
rale a trecut. Gîndurile negre s-au 
scuturat o dată cu ultimele frunze 
din sălciile din lunca Dunării. Și un 
om a fost salvat dintr-un cîmp de 
umbre funeste care l-ar fi putut fi 
fatal. Prietenia continuă și azi cu 
aceeași înaltă atenție și grijă.

Prietenia adevărată este un senti
ment dinamic. al exigentelor re
ciproce, o confruntare a noastră cu 
semenii noștri, cu cel mai bun și 
mai sincer dintre semeni. „Nimic 
nu-i mare dacă nu-i onest" — spune 
Cicero. Cu atît mai puțin o prietenie. 
Onestitatea este ozonul pe care tre
buie să-l respire orice prietenie pen
tru a trăi, pentru a urca și înfrunta 
altitudinea marilor încercări ale vie
ții. Dar ca orice sentiment uman și 
ca orice fenomen social, prietenia îsi 
are denaturările ei. Mai zilele tre
cute, unul dintre studenții cei mai 
buni îmi spunea : „Am multi prie
teni ; mă caută adesea. Mai ales în 
sesiunea de examene..." Am luat a- 
firmatia drept o ironie amară.

Mai ciudată mi s-a părut situația 
unei tinere care se fălea cu un nu
măr mare de prieteni. O cău
tau, o invitau pentru că este 
vioaie, Isteață, cîntă frumos, are spi
rit și gratie, dar atunci cînd tînăra 
noastră s-a îmbolnăvit, nici unul 
dintre cei care au rîs copios de glu
mele ei n-au venit să-i aducă măcar 
o garoafă la patul de suferință. îmi

întreține iluzia falsă a prieteniei ? 
De fapt, e mult mai ușor să fii an- 
turat decît să cultivi prietenia, care 
reprezintă un angajament al ființei 
tale și îți impune nu numai să pri
mești ci — în primul rînd — să dă
ruiești. „Unii înțeleg prietenia ca 
o necesitate socială, spunea N. Iorga. 
alții ca un articol de toaletă".

Prietenia este antipodul (șl. »ș
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17.30 — Telex T.V.
17,35 — T.V. pentru specialiștii din Industrie. îngrășăminte 

chimice cu fosfor și îngrășăminte complexe pentru agri
cultură. Prezintă ing. Nicolae Popovicl.

18,05 — Limba franceză. Lecția 51.
18.30 — Lyceum — emisiune pentru elevi : „Pasiuni pe... patru

roți". Automobiliștii de la liceul „Ion Neculce" din 
București.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Gong — emisiune de actualitate teatrala.
20,00 — Transmisiune din Sala Palatului Republicii socialiste Roma

nia a primului concert simfonic susținut tn București de 
Yehudi Menuhin și orchestra sa. In pauză : Drumuri roma
nești — Reportaj filmat.

22,00 — Roman foileton : Forsyte Saga (XXI).
22,50 — Campionatul mondial de hochei pe gheață : U.R.S.8.—Sue

dia. în pauză : Telejurnalul de noapte.

Y
Y
Y

Fiecare zi hună de lucru
să fie intens folosită 
la semănat!
(Urmare din pag. I)

40 hectare cu mazăre, la Lancrăm 
— 26 hectare. La I.A.S. Blaj și
Alba Iulia, însămîntatul mazărei 
a și fost terminat. In total pe ju
deț s-a însămînțat peste 30 la sută 
din suprafața destinată mazării. 
Unele unități au început semănatul 
sfeclei de zahăr, trifoiului și al al
tor culturi. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de acele uni
tăți care încep lucrul imediat ce 
o parte a terenului se zvîntă, ur- 
mînd ca pe restul suprafeței să se 
lucreze pe măsură ce solul permite.

O atenție deosebită se acordă în

© Muncă harnică
în numeroase cooperative agri

cole din județul Mureș se lucrează 
cu toate forțele și mijloacele pen
tru executarea într-un timp cît mai 
scurt a lucrărilor agricole. Multe 
cooperative agricole de producție, 
pe baza pregătirilor efectuate, a 
bunei organizări a muncii, îmbină 
rapiditatea execuției cu calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor. In ziua 
de 22 martie, la cooperativa agri
colă din Ernei toate forțele erau 
mobilizate la cîmp. Cooperatorii și 
mecanizatorii1 ’ lucrau la discuit, Ta 
împrăștiat îngrășăminte, la semă
natul orzului și mazării. Atelajele 
unității erau dirijate să execute a- 
răturile pe pante, unde nu au pu
tut intra tractoarele. Intensitatea 
cu care s-a lucrat din prima zi 
este dovedită de realizările confor
me graficului prevăzut. Semănatul 
culturilor din epoca I s-a execu
tat în proporție de peste 50 la sută, 
în ziua cînd am vizitat cooperativa 
era în toi pregătirea terenurilor 
pentru semănatul sfeclei de zahăr, 
ce urmează a fi însămînțată pe 177 
ha. Bine este organizată munca și 
la cooperativa agricolă Bogata de 
Mureș, unde, paralel cu semănatul, 
s-a trecut la întreținerea cereale
lor de toamnă. In unele coopera
tive s-a terminat însămînțarea 
unor culturi importante, iar în al
tele semănatul se apropie de sfîr-
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acest an lucrărilor pe pășuni șl fi
nețe. La executarea acestora s-au 
organizat, în multe locuri, acțiuni 
de masă, mai ales în zilele de du
minică. In comunele Sîncel, Valea 
Lungă, Șibot, Sînmiclăuș și altele 
s-au curățat și fertilizat mari su
prafețe de pășuni și finețe.

Ținînd seama de particularitățile 
acestei primăveri întîrziate, comi
tetele comunale de partid și con
siliile populare, conducerile unită
ților agricole socialiste au stabilit 
măsuri concrete în vederea recupe
rării întîrzierilor și asigurării unui 
ritm rapid la însămînțarea celor
lalte culturi.
(De la ziarul „Unirea" Alba lulia)

dar și tărăgănări
șit. La cooperativa din Nazna se
mănatul ovăzului s-a terminat în 
întregime, iar trifoiul, sfecla și 
sparceta au fost însămînțate ps 
82 ha.

întîrzierea primăverii din acest 
an a îngreunat lucrările agricole 
într-o serie de unități din județ. 
Pentru a se recupera rămînerea în 
urmă, este necesar ca în fiecare 
unitate să fie folosite la maximum 
toate mijloacele mecanizate, atela
jele și brațele de muncă în con
trast cu această cerință, unele coo
perative agricole, pînă în zilele 
trecute, nu au preluat sămînța de 
la Agrosem Tg. Mureș. Din să
mînța de ovăz, de exemplu, s-a ri
dicat doar 50 la sută. Un număr de 
32 cooperative agricole, printre 
care cele din Călușer, Frunzeni și 
altele nu au ridicat sămînța de tri
foi. Este necesar ca toate consiliile 
de conducere și specialiștii din a- 
ceste unități să ia măsuri pentru 
ca întreaga cantitate de semințe 
necesare să fie asigurată în cel 
mai scurt timp. Cu mult diseer- 
nămînt trebuie aplicate regulile 
agrotehnice, luîndu-se măsuri ca 
acolo unde este posibil să se Re
nunțe la efectuarea arăturii, a- 
ceasta înlocuindu-se prin mobiliza
rea solului cu discul și grapa.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

Lucrări de dezvoltare
a stațiunii balneare

în prima etapă de 
dezvoltare a stați
unii balneo-climate- 
rice Tușnad s-au pre
văzut construirea unor 
noi obiective și o serie 
de lucrări de moder
nizare. în centrul sta
țiunii a început con
strucția unui hotel cu 
150 de locuri și un I

Tușnad
restaurant, iar cam
pingul de lingă Olt 
va fi mărit cu 200 de 
locuri. La lacul Ciu- 
caș se va construi un 
solar, băile mezo-ter- 
male vor fi acoperite, 
la lacul Sf. Ana va fi 
amenajată o bază 
nautică dotată cu 
bărci de agrement.

Două treimi din vllels 
stațiunii au fost dotate 
ci; mobilier nou. ur- 
mînd ca Ia începutul 
sezonului să se aducă 
alte 200 de garnituri 
noi de mobilă. La toa
te vilele se execută 
reparații curente, iar 
la două vile se fac re
parații capitale.

autodenunți". Gășcarul. ca să creez 
un cuvînt, se cunoaște și recunoaște 
după insolentă, după tupeu, după o- 
brăznicie și cinism. într-un fel sau 
altul, gașca e contravenientă ; e cîr- 
dășia. adică fructul, consecința unei 
slăbiciuni, a desprinderii de normele 
etice ale colectivității. Uneori este 
rodul rătăcirii de-o clipă, a credinței 
în falsa originalitate : „în gașcă te

FIRUL ARIADNEI
vorbea cu durere, dezamăgită, despre 
ceea ce crezuse — superficial — că 
este prietenie. „Cît am fost sănătoasă 
toti m-au căutat, m-au înconjurat. 
Iar acum... parc-as fi ciumată..."

Da, asta-i : n-a fost vorba de prie
tenie, ci de anturaj. Un simplu grup 
de persoane, reunit în numele a ceva 
foarte ușor și trecător. S-ar putea ca 
în anturaj să funcționeze și cite o 
prietenie adevărată. Dar asta nu-i 
nici sigur, nici obligator. De obicei, 
anturajul se formează și se risipește 
cu totul ocazional. De multe ori. an
turajul clocește sentimente si gin- 
duri ieftine : simplă desfătare, omo- 
rîrea timpului, a plictisului. Știm să 
ne ferim de aceste tentatii ale antu
rajului întîmplător, absorbant, care

spune, antidotul) egoismului. Egoiș
tii n-au, nu pot avea prieteni ade
vărat! ; trăiesc poate numai din an
turaj. Si dacă nu le rentează, atunci 
se grupează în gașcă. Gașca n-are 
principii, nici morală. Are doar in
terese meschine, ambiții, pofte, pa
timi rele, care, de regulă, deversea
ză în manifestări reprobabile, în acte 
antisociale. începe simplu si banal : 
un coniac, o „glumă bună". ,.o ches
tie". apoi o aventură, o „ispravă" 
mai deșucheată ori o contravenție la 
morala publică. Cei din gașcă, de 
multe ori. se „au la mină". Se șan
tajează. Se urmăresc, se terorizează 
reciproc, după infernalul principiu : 
„dacă zici, zic !“. „dacă fugi, te-a- 
jung", cu corolarul: „denuntă-mă, te

portl si vorbești altfel decît ceilalți 
oameni". Din păcate, unii factori e- 
ducativi (părinți, scoală, organizații 
de tineret) nu acționează la timp si 
suficient de convingător pentru a 
risipi confuzia de care se lasă ispi
tiți cîte unii, aceea dintre gașcă si 
prietenie.

Studenta M. L. a venit la studii ca 
orice tînăr, cu un buchet de vise 
frumoase. A luat concursul de admi
tere printre primii și era foarte mul
țumită. Pe semestrul doi. în primă
vară, anul trecut, a căzut în mrejele 
unor tineri fără căpătîi — o gașcă : 
o colecție de „prietenași". Și. dintr-o 
dată, optica tinerei noastre s-a schim
bat brusc. A pornit „să trăiască". Si 
tot „trăind", a ajuns să piardă nop

țile, să lege facultatea de gard și să 
fie exmatriculată. O victimă a spi
ritului de gașcă. Nădăjduiesc că a 
văzut prăpastia și că inima ei tînără 
și bună în fond, va găsi suficientă 
energie să revină la o viață adevă
rată să asculte de glasul prieteniei 
adevărate și nu de spiritul de gașcă.

O veche zicală românească rosteș
te cu înțelepciune : „Spune-mi cu 
cine te aduni ca să-tl spun cine ești". 
Cine se lasă ușor atras de grupuri 
dubioase, de amăgitoare sclipiri ex
terioare, le cultivă și le frecventează 
fără discernămînt. poate ușor greși 
fată de colectivitate și fată de el 
însuși. Aici trebuie să intervină pri
ceperea, tactul și grija educatorului 
de a canaliza nevoia, disponibilita
tea firească fată de prietenie, de a-i 
oferi tinărului sensul si dimensiunile 
reale ale acestui sentiment. E ade
vărat, fată de gașcă, prietenia se for
jează mai greu, după o perioadă de 
rodaj, cum se zice după repetate 
dovezi de altruism, de fidelitate, de 
dăruire. Și. îndeosebi, prietenul la 
nevoie se cunoaște. Prietenii sînt ca 
albinele : trăiesc din muncă, scăldati 
în azurul vieții sociale. Gășcarii sînt 
asemenea necroforilor, acele gîze pe 
care le adună doar mirosurile pesti
lențiale.

Parafiazîndu-1 pe Alfred de Mus
set : „să prefaci o lacrimă într-o 
perlă" — as zice că. prin prietenie, 
viata se preface într-un diamant, re- 
flectînd cele mai frumoase senti
mente si menit să împodobească o 
personalitate armonioasă.
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DUMINICA SPORTIVA Alte știri 
pe scurt

TURCIA:

Fotbal: U. T. A. își menține
înotAtoarea nicoleta ște- 

FĂNESCU (ROMANIA) s-a clasat pe 
primul loc în proba de 200 m delfin 
(2’46“), la concursul internațional 
natație de la Milano.

de

rivalii la distantă

Dar 
siliți 

obiș- 
echi-

Cu trei victorii în tot atîtea eta
pe, Rapid se prezintă drept per
formera acestui început de retur 
al campionatului diviziei A. Cîști- 
gînd cele șase puncte, giuleștenii 
au urcat nu mai puțin de șase 
locuri în clasamentul general, iar 
programarea ulterioară — două 
partide în București — le oferă 
posibilități noi spre a-șl continua 
ascensiunea. Ieri, la Tg. Mureș, 
Rapid a învins iarăși „în depla
sare', de data aceasta împotriva 
unei echipe ce nu mai cunoscuse 
înfrîngerea, pe stadionul său în 
actuala ediție a competiției...

O singură formație realizase 
pînă în etapa de ieri rezultate 
maxime „acasă' și ea este tocmai 
formația care tronează distant în 
fruntea clasamentului, U.T.A. 
duminică, arădenii au fost 
să-și înjumătățească porția 
nuită și să cedeze un punct
pel bucureștene Steaua. Faptul nu 
trebuie să ne mire prea mult. Pe 
de-o parte U.T.A. continuă să-șl 
țină presupusele rivale la distanțe 
respectabile, puțin amenințătoare, 
așa că își poate permite luxul să 
piardă un pic din avans iar, pe 
de altă parte, Steaua este, ca să 
zicem așa, „campioana* meciuri
lor pe terenuri străine, smulgtnd 
pînă în prezent zgtrcitelor gazde 
cele mai multe puncte (Steaua — 
8, U.T.A. — 7, la număr egal de 
partide).

Coincidența a făcut ca principa
lele candidate la retrogradare, 
Vagonul șl F. C. Argeș, să joace 
ieri în București. Tot coincidenței 
i Be datorează faptul că ambele 
echipe au fost ultimele adversare 
ale Ivi Dlnamo. Prin prisma rezul
tatele. obținute ieri și duminica 
trecută de către acesta echipe în 
fața dlnamoviștilor putem aprecia 
tocmai „forța' formației bucurește- 
no, pe care unii persistă s-o mal 
considere drept principala contra
candidată a echipei U.T.A. la titlul 
de campion.

„Vagonul' a fost învins la li
mită de Progresul, unicul gol al 
partidei fiind înscris de Țară- 
lungă, după ce mingea pornise 
dintr-o centrare a lui Radu Iones- 
cu, fuseBe mal apoi „liftată' de 
Matei și pasată ușor de Oaidă pe 
aripa stingă. Combinația reușită 
arătată mai suș s-a petrecut fără 
vreo intervenție decisă a apărăto
rilor arădeni, dar ea n-a fost sin
gura, ocaziile ratate de bucu- 
reștenl fiind multe la număr. Mi
nute în șir. Progresul a jucat cu 
fundașii dincolo de linia de centru, 
în terenul adversarilor, șl numai

starea proastă a cîmpului de joc 
ca și imprecizia în șut a vîriurilor 
sale de atac au pus piedici ma
jorării scorului. Văzînd slăbiciu
nile „Vagonului', ne întrebam cum 
a reușit această echipă în etapa 
precedentă să învingă pe Dinamo. 
Firește, admitem orice fel de sur
prize în fotbal. Știam, de aseme
nea, că bucureștenii, deși, au un 
lot valoros, joacă nesatisfăcător 
pe stadioanele străine și n-au fost 
pînă acum în Btare să cîștige 
decît un singur punct „în depla
sare’. Totuși, în condițiile diferen
telor evidente de calitate, credem 
că trebuie căutate și alte expli
cații. Poate la meciul Dinamo — 
F. C. Argeș ni s-a oferit una din
tre ele. Dinamoviștii și-au domi
nat clar adversarul, s-au jucat cu 
numeroase ocazii favorabile, i-au 
înscris două goluri (Dinu șl Du
mitrache au tras la poartă, iar 
Niculescu a făcut „restul", adică 
ceea ce era necesar ca mingea 
să treacă linia de gol 1). Insă Ia 
un moment dat, Dobrin a plecat de 
la centrul terenului, printre trei 
adversari și, ajuns Ia marginea 
careului, i-a plasat mingea lui 
Radu, care a înscris. Din acea 
clipă, toți apărătorii dinamoviști — 
pînă și Datcu 1 — au comis gre
șeli grave, iar jocul întregii forma
ții s-a dereglat. Iar aceasta, deși 
F. C. Argeș se dovedea în conti
nuare un adversar prea puțin pe
riculos 1 Nu cumva sufletește, ca 
și din punctul de vedere al serio
zității, jucătorii bucureșteni nu 
sînt bine pregătiți pentru asprimile 
luptei sportive, iar consecințele 
negative se pun în evidență mai 
ales pe terenuri străine ? Pînă la 
urmă, ne întrebăm ce s-ar ii în- 
tîmplat ieri, chiar în București 
fiind, dacă Prepurgel n-ar fi ratat 
cu seninătate un penalti, la scorul 
de 0—0 ?

Valeriu MIRONESCU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

PRONOSPORT
concursul din 23 martie

U.T.A.—Steaua
Dinamo Buc.—F.C. Argeș 
Petrolul—Farul
„U“ Cluj—Politehnica Iași 
Jiul—Dinamo Bacău
A.S.A. Tg. Mureș—Rapid" ' 
Crișui—„U“ Crăiova 
Atalanta—Sampdoria 
Fiorentina—Inter
Pisa—Juventus 
Roma—Verona
Torino—Cagliari 
Varese—Palermo

x
1
1
1
X

<0—0) 
(1—0)

1
x
1 

(0—0) x
(1—2) 2 
(0—0) X 
(0—0) x

Sportul școlar
(Urmare din pag. I)

care 
va-

solicitat corespunzător, 
iar sistemul de probe 
de control, născut din
tr-o intenție lăudabilă, 
a devenit o frînă, da
torită în mare măsură 
faptului că el a fost 
conceput de către oa
meni aflați în afara 
vieții școlii. Mulțl elevi, 
nereușind să treacă a- 
ceste probe din moti
ve diferite — instruire 
precară, grad de difi
cultate ridicat etc. — 
de teama notelor mici, 
Încearcă să le evite 
prin obținerea de scu
tiri medicale. La liceul 
„Gh. Lazăr“ din Capi
tală, de exemplu, pro
centul scutirilor medi
cale urcă pînă la 10 la 
sută din numărul ele
vilor. Situații similare 
pot fi întîlnite și la alte 
licee sau școli generale 
din București, Baia
Mare sau Sibiu. Fără 
îndoială, reverificarea 
valabilității acestor scu
tiri se impune.

O altă lacună 
Impietează asupra
lorii orei de educație 
fizică constă în modul 
defectuos în care este 
repartizat „materialul 
didactic" (materiale și 
echipament sportiv 
etc.), pentru această 
disciplină, distribuirea 
lui către unitățile șco
lare fiind, în bună par
te, în funcție de „bună
voința" serviciilor fi
nanciare tutelare. Este 
de consemnat, de ase
menea, șl faptul că șt 
consiliile populare ju
dețene au făcut prea 
puțin pentru a ajuta 
școlile de pe teritoriile 
respective să-și amelio
reze baza materială.

Calitatea slabă a o- 
relor de educație fizi
că mai este determina
tă si de numărul re
dus. ca si de insufi
cienta calificare a u- 
nor profesori. în con
secință. e necesar să 
se studieze temeinic 
posibilitățile de crește
re a numărului de ca
dre de specialitate. A- 
ceasta cu 
mult 
rînd.
cerea la predarea 
de educație fizică 
profesori de specialita
te la toate clasele sco
lii generale.

Sportul școlar de 
masă si performantă 
resimte carențele siste
mului de educație fi-

atît 
cu cît. în 
se prevede

mai 
cu- 
tre- 
orei 

cu

zică, adăugîndu-le pe 
cele apărute în aria sa.

Prin prevederile Le
gii sportului. U.T.C. se 
ocupă nemijlocit de 
activitatea de mase, 
participînd împreună 
cu Ministerul Invăcă- 
mîntului la organiza
rea campionatelor șco
lare (unele faze), pre
cum și a activităților 
de educație fizică si 
sport din tabere si co
lonii. Dar, după cîte se 
pare, o dată cu intra
rea în vigoare a docu
mentului de stat amin
tit, Ministerul Invăță- 
mîntului s-a considerat 
oarecum descărcat de 
obligațiile privind spor
tul de mase în școală, 
orientîndu-si cu predi
lecție preocupările spre 
performantă. Pe de 
altă parte, au apărut 
paralelisme nejustifi- 
cate sub raport com- 
petițional, organele Mi
nisterului învățămîntu- 
lui și ale U.T.C. ac- 
tionînd pentru calen
dare centrale proprii, 
în timp ce unii tova
răși care răspund pe 
linie de U.T.C. de pro
blemele sportive nu 
vor să-și limiteze ac
tivitatea doar pînă la 
nivelul județelor. to
varășii cu răspunderi 
similare din ministerul 
învătămîntului insistă 
asupra acestei limitări. 
Referirile privesc 
..Crosul 
cît și alte 
amploare.

Teoretic, 
ganizatoric 
tru a se asigura creș
terea performantei 
sportive în scoală este 
atrăgător. Cei mai 
talentati elevi pot în
văța tehnicile discipli
nelor preferate în- 
tr-una dintre secțiile 
școlilor sportive sau 
pot urma cursurile u- 
nui liceu cu program 
de educație fizică. 
Pentru stimularea pre
gătirii a fost creat un 
sistem competitional a- 
daptat : competiții pen
tru școlile generale, li
cee. unităti cu profil 
sportiv 
sportivi, 
înalte 
sînt stimulați în 
pregătirea lor de in
signa ..Cercurile olim
pice”.

Se poate spune că, 
mai ales, sub unghiul 
cantității au fost tă
cuți pași înainte. Nive-

atît
tineretului", 
întreceri de

cadrul or- 
creat pen-

etc. Elevii 
dornici de 
performanțe, 

stimulați

Iul calitativ al între
cerilor. fie că este voi- 
ba de sporturile de e- 
chipă — handbal, volei, 
baschet sau fotbal — 
fie de cele individuale 
— atletism, gimnastică 
ș. a. — este însă scă
zut. Exceptînd un nu
măr de școli sportive 
sau 
de educație fizică (din 
București, Brașov. Sibiu. 
Timișoara. Cîmpulung 
Muscel) și Clubul spor
tiv școlar din Capitală, 
în celelalte procesul de 
instruire stă sub sem
nul precarității. fapt 
ce se reflectă în va
loarea tehnică a între
cerilor. Performantele 
atletilor școlari (cu 
foarte, foarte rare ex
cepții), sînt departe de 
exigentele pe tărîm in
ternational. Este evi
dent că organizarea 
acționează fncă slab 
asupra practicii, asupra 
conținutului activității. 
O influentă și mai 
slabă are teoria, care 
n-a reușit decît parțial 
să generalizeze și să 
fundamenteze științific 
actuala 
poate 
faptul 
vit situații cînd repre
zentanții sportului șco
lar de performantă în
cearcă să-și păstreze e- 
lementele talentate 
(chiar cu riscul de a 
se plafona), iar alte
ori unele cluburi ne- 
preocupîndu-se de se
lecția și pregătirea 
propriilor juniori, cau
tă să-și acopere aceste 
lacune recrutînd tineri 
care s-au afirmat și-și 
pot continua instruirea 
în secțiile unităților 
școlare cu profil spor
tiv.

Ceea 
sportului școlar este o 
concepție unitară, 
ansamblu, care să rea
lizeze colaborarea efi
cientă a tuturor foru
rilor responsabile, pen
tru a fi determinate 
direcțiile de dezvolta
re. obiectivele și mo
dalitățile de realizare. 
Această concepție tre
buie să aibă menirea 
de a racorda si subor
dona sportul școlar in
tereselor generale ale 
mișcării sportive din 
tara noastră. Numai în 
acest chip sportul 
școlar va putea deveni 
într-adevăr veriga de 
bază a întregului sis
tem de educație fizică 
din tara noastră.

licee cu program

practică. 
fi uitat 
că s-au

Nu 
nici 

i-

ce lipsește
de

I

• CRIȘUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 3—1 (1—1). Au 
marcat : Dărăban (min. 29), 
Kun I (min. 60) și Kun II (min. 
64) pentru Crișui ; Niță (min. 8) 
pentru Universitatea.

O A.S.A. TG. MUREȘ — RA
PID 0—1 (0—1). A marcat : Co- 
dreanu (min. 31).

O U.T.A. — STEAUA 1—1 
(1—1) : Au marcat : Lereter 
(min. 21 — din 11 m) și respec
tiv Pante» (min. 9).

• JIUL — DINAMO BACĂU 
0—0.

• DINAMO BUCUREȘTI — 
F.C. ARGEȘ 2—1 (0—0) : Au 
marcat : Dinu (min. 5y și 
Dumitrache (min. 62) pentru 
Dinamo și Rada (min. 72) pen
tru F. C. Argeș.

• PETROLUL — FARUL 
2—0 (1—0). Au marcat : Dincuță 
(min. 5) șl Dridea (min. 48).

• UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA IAȘI 2—0 (0—0). 
Au marcat : Mustețea (min. 76) 
și Anca (min. 77).

• PROGRESUL — VAGO
NUL ARAD 1—0 (0—0). A mar
cat : Țarălnngă (min. 61).

U.T.A. 18 11 4 3 30—15 28
Univ. Craiova 18 9 3 6 32—31 21
Dinamo Buc. 18 9 2 7 34—29 20
Jiul 18 7 5 8 19—18 11
Dinamo Bac&u 18 8 3 7 21—21 19
Politehnica 18 9 1 8 19—21 19
Rapid 18 8 3 7 20—22 19
Steaua 18 8 2 8 31—24 11
Progresul 18 7 4 7 18—19 18
Univ. Cluj 18 8 1 9 28—27 17
Crișui 18 8 5 7 20—19 17
Petrolul 18 8 1 9 19—22 17
A.S.A. Tg. M. 18 8 1 9 23—26 17
Farul 18 7 2 9 23—26 18
F.C. Argeș 18 8 1 11 20—31 13
Vagonul 18 5 2 11 26—41 13

ETAPA VIITOARE
(26 MARTIE)

Progresul — Rapid, Dinamo 
București — Steaua, U.T.A. — 
Petrolul, F. C. Argeș — Jiul, 
Farul — Vagonul, Dinamo Ba
cău — A.S.A. Tg. Mureș, Uni
versitatea Craiova — Universi
tatea Cluj, Politehnica — Crișui.

Divizia B
SERIA I : Electronica Obor — Chi

mia Suceava 0—0 ; Politehnica 
Galați — Metalul București 2—0 ; 
Dunărea Giurgiu — Metrom Brașov 
1—0 ; Flacăra Moreni — Poiana 
Cîmpina 1—0 ; C.F.R. Pașcani — 
Oțelul Galați 0—1 ; Steagul Roșu 
Brașov — Ceahlăul P. Neamț 3—0 ; 
Gloria Bîrlad — Progresul Brăila 
amînat ; Portul Constanța — Politeh
nica București 2—0.

In clasament conduce tot Politeh
nica Galați cu 25 de puncte, urmată 
de Steagul Roșu, cu același număr 
de puncte.
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SERIA a II-a : A. S. Cugir — Poli
tehnica Timișoara 0—1 ; Metalul Hu
nedoara — Medicina Cluj 3—0 ; 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
0—1 ; Ind. sîrmei — Olimpia Oradea 
1—2 ; C.F.R. Arad — Chimia Rm. 
Vîlcea 3—0 ; C.S.M. Sibiu — Metalul 
Tr. Severin 1—0; C.F.R. Cluj — 
Electroputere Craiova 2—0 ; Gaz 
metan — Minerul Baia Mare 2—0.

In olasament continuă să conducă
C.F.R. Cluj cu 28 de puncte, urmată 
de C.F.R Arad la 4 puncte.

CROSUL BALCANIC
© ECHIPELE ROMÂNIEI PE LOCUL I ÎN DOUĂ PROBE

t! '•*»»: ■
SKOPLJE 23 (Ager

pres). — Duminică 
s-au desfășurat în îm
prejurimile orașului 
Skoplje Întrecerile 
campionatului balca
nic de cros. In proba 
seniorilor (10 000 m) 
victoria a revenit iu
goslavului D. Korica 
cu timpul de 30’05", 
urmat de turcul Dalki- 
lic 
de

BO-

încheiat

In

— (30’05”6/10) și 
românul Ilie Cioca 
(30’06”). Pe echipe

primul loc a fost ocu
pat de «elecționata 
României. Proba 
nioarelor s-a
:u succesul Iugosla
vei Djurdjica Rajher, 
care a parcurs 2 000 m 
în 6’21”8/10. Danailova 
(Bulgaria) s-a clasat 
pe locul doi, urmată 
de Viorica Gabor (Ro
mânia). Primul loc pe 
echipe a revenit for
mației României.

Iată primii clasați in

celelalte probe : 1 000 
m junioare — 1. Mirja- 
na Kovaceva (Iugosla
via) 2’56”5/10 ; 2. Fița 
Rafira (România) 2’53" 
8/10 ; 4 000 m juniori 
— 1. Melovici (Iugo
slavia) ll’55”8/10; 2.
P. Lupan (România) 
11’56” ; 3. Mates (Ro
mânia) 12’01”3/I0 ; 
6 000 m tineret — 1. 
P. Jordanov (Bulgaria) 
18’04”8/10.

„Liga europeană" la tenis de masă

ECHIPA NOASTRĂ A PIERDUT DIN NOU
Duminică seara, în Sala sporturi

lor de la Floreasca s-au întîlnit 
în cadrul competiției dotate cu 
„Cupa ligii europene" selecționatele 
de tenis de masă ale României și 
Ungariei. Echipa maghiară a obți
nut victoria cu scorul de 5—2. Iată

rezultatele : Klampar—Doboși 2—1, 
Borzsei—Dumitriu 2—0, Beatrix 
Kishazi—Maria Alexandru 0—2, 
Borzsei, Klampar—Doboși, Dumi
triu 2—1, Kishazi, Borzsei—Ale
xandru, Doboși 0—2, Borzsei—Do
boși 2—0, Klampar—Dumitriu 2—0.

(Urmare din pag. I)

in continuare măsuri pentru îndepli
nirea în bune condiții a sarcinilor de 
livrări la export stabilite prin pla
nul de stat. Se impune, înainte de 
toate, ca prin conjugarea eforturilor 
organelor Ministerului Comerțului 
Exterior, ale lucrătorilor din între
prinderile de stat pentru comerț ex
terior, de la agențiile noastre eco
nomice din străinătate și din între
prinderile și ministerele producă
toare, să intensificăm livrările de 
mărfuri pentru export, să lichidăm 
cît mai urgent unele restanțe care 
s-au înregistrat [n primele luni ale 
acestui an și să întreprindem măsuri 
practice pentru devansarea livrărilor 
la acele mărfuri care au con
junctură favorabilă, sînt solicitate 
de partenerii externi și ne pot crea 
condiții de derulare mai bună a ex
portului, a cărui pondere este mai 
mare în a doua parte a anului.

O altă direcție în care trebuie să 
se acționeze cu perseverență în ve
derea creșterii volumului exportului 
□ constituie diversificarea produc
ției și lărgirea nomenclatorului pro
duselor de export. în această pri
vință, deși s-au obținut unele rezul
tate pozitive, nomenclatorul de ex
port nu corespunde încă posibilități
lor create de actualul nivel tehnic 
al ramurilor economiei noastre 
naționale. Cu mai multă stă
ruință din partea întreprinderilor 
producătoare, se pot obține din ace
leași resurse mai multe sortimente 
valoroase ce se pot desface la pre
turi ridicate pe piața externă.

In condițiile intensificării comer
țului exterior al tării noastre, ca
pătă o însemnătate crescîndă cu
noașterea cît mai aprofundată a con
juncturii piețelor externe, adaptarea 
rapidă, operativă a fabricației la ce
rințele beneficiarilor externi, conti
nua îmbunătățire a ritmicității în li
vrarea mărfurilor, asigurarea ma
nipulării și transportului lor în cele 
mai bune condiții. Deosebit de im
portant pentru creșterea eficienței 
exportului este ca toate operațiunile 
de export să se efectueze la nivelul

preturilor mondiale și al celor 
nute de concurentă pe piețele 
pective și într-un raport cît mai fa
vorabil cu oerioadele conjuncturale 
optime de schimb.

în această ordine de idei, organele 
Ministerului Comerțului Exterior, 
întreprinderile de comerț exterior 
se vor strădui să asigure din 
timp fabricilor producătoare co
menzile pentru executarea produse
lor destinate exportului, să perfec
teze mai rapid condițiile cantitative, 
calitative, de ambalaj și de livrare a 
mărfurilor la export, înlesnind în 
acest fel derularea normală a ex-

obtl- 
res-

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HOCHEI. — Ieri la Stockholm a în
ceput returul. Echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 8—4 (3—1, 2—1, 
3—2) echipa S.U.A., iar Suedia cu 
5—0 (2—0, 2—0, 1—0) Finlanda.

Echipa Cehoslovaciei, una din prin
cipalele pretendente la titlu, a în
vins foarte greu echipa Canadei. 
Scor 3—2 (1—1, 1—0, 1—1).

O NOUĂ PERFORMANȚA EX
CEPȚIONALA a fost înregistrată pe 
noua trambulină-gigant de la Plani- 
ca (Iugoslavia). Schiorul Manfred 
Wolf (R.D.G.) a reușit ieri să sară 
165 m, corectînd cu 1 m recordul 
mondial stabilit cu o zi înainte de 
cehoslovacul Jiri Raska.

ÎN ULTIMA ZI A CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE ATLETISM 
PE TEREN ACOPERIT DE LA 
VIENA, proba masculină de săritură 
în înălțime a fost cîștigată de vest- 
germanul Sieghard cu 2,12 m, urmat 
de Alexa (Cehoslovacia) cu 2,09 m șl 
loan Șerban (România) cu 2,09 m. 
Victoria în proba de săritură cu pră
jina a revenit italianului Dionisl cu 
5,20 m. Engel (R. F. a Germaniei) a 
ocupat locul doi cu 5,10 m, urmat de 
Piștalu (România) cu 4,90 m.

DUMINICA, LA POIANA BRA
ȘOV, în cadrul campionatului națio
nal d.e hochei pe gheață, Steaua a 
învins cu 3—1 (3—0, 0—0, 0—1) pe Di
namo București. în deschidere, 
Avintul Miercurea Ciuc a dispus cu 
14—2 (6—0, 5—2, 3—0) de Agronomia 
Cluj. Steaua este virtual campioa
nă a țării.

A ÎNCEPUT TURUL CICLIST AL 
ALGERIEI („Fleche Algeriene"). 
Prima etapă, desfășurată pe ruta 
Oran — Mostaganem (80 km), a fost 
cîștigată de olandezul Bert Solaro 
cronometrat în 2h03’22“. El l-a în
vins la sprintul final pe Horst Wag
ner (R. D. Germană). Pe locul trei 
s-a clasat polonezul Ryszard — 2h 
03’25", urmat de Wouter (Olanda), în 
același timp, Groen (Olanda) — 2h 
03’27“ și alți 10 cicliști. Cu grosul 
plutonului au sosit și cicliștii români.

LA LENINGRAD s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de haltere 
dintre selecționata acestui oraș și re
prezentativa Bucureștiului. Gazdele 
au obținut victoria cu școrul de 
5—4. Punctele echipei bucureștene au 
fost realizate de Ion Hortopan (cat. 
52 kg) — 285 kg ; Zoro Fiat (cat. 56 
kg) — 322,5 kg ; Victor Rusu (cat. 60 
kg) — 340 kg și Gh. Mincu (cat. peste 
110 kg) — 460 kg.

CAMPIONATUL DE 
fost înregistrate ur- 

rezultate : Universita- 
Timișoara — Farul Con-

16—0 (3—0) ; Polltehni-
— Știința Petroșenl 16—0 
Dinamo București — Pro-

IERI, ÎN 
RUGBI au 
mătoarele 
tea 
stanța
ca Iași 
(16-0) ;
greșul București 9—0 (3—0). Au fost 
amînate meciurile Grivița Roșie — 
Constructorul și Agronomia Cluj —. 
Rulmentul Bîrlad.

ÎN PRELIMINARIILE TURNEU
LUI U.E.F.A., echipa de juniori a 
R. F. a Germaniei a învins cu 2—1 
(2-0) 
avea

pe cea a Suediei. Returul va 
loc la 30 martie la Mtinchen.

ÎN
CLUJ s-a disputat duminică meciul 
internațional de polo pe ană dintre 
echipele Voința Cluj și Slavia Plsen 
(Cehoslovacia). Jucătorii români au 
obținut victoria cu 12—9.

BAZINUL ACOPERIT DIN

Cronica
amiază a părăsit Ca
in Uniunea Sovietică

Duminică la 
pi'tala plecînd 
o delegație condusă de Adrian Dimi- 
triu. ministrul justiției, și Alexa 
Augustin, procurorul general a.1 Re
publicii Socialiste România, pentru 
a participa la o conferință în legă
tură cu aplicarea măsurilor de urmă
rire și sancționare a criminalilor de 
război. Conferința va avea loc la 
Moscova între 25 și 29 martie. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, dele
gația a fost salutată de membri ai 
conducerii Ministerului Justiției și 
a Procuraturii Generale, precum și 
de A. V. Basov, ambasadorul Uni-

organizarea și ducerea tratativelor 
comerciale. Este știut că și. în 
acest domeniu priceperea, experien
ța înaintată, perspicacitatea și iscu
sința cadrelor sînt condiții indis
pensabile pentru creșterea continuă 
a eficienței îctivității specifice de 
comerț exterior eficiență care se re
flectă direct în nivelul prețurilor ex
terne ce le obținem la export, în re
ducerea cheltuielilor de circulație, 
precum și a oricăror cheltuieli neeco- 
nomicoase ce pot fi generate de di
ferite penalizări ca urmare a neexe- 
cutării unor clauze contractuale.

Concomitent cu extinderea expor-
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sînt cuvinte pe care le-am auzit în 
ultimele zile, rostite de oameni de stat 
ai Turciei, ca și de personalități ale 
vieții publice, de cetățeni cu care am 
avut prilejul să stau de vorbă. Ei mi-au 
declarat că sînt bucuroși că vor avea 
prilejul să exprime înalților oaspeți 
români sentimentele nutrite de po
porul turc față de poporul român. 
Mtilți interlocutori mi-au vorbit cu sa
tisfacție despre dezvoltarea pozitivă 
din ultimii ani a relațiilor dintre 
Turcia și România yi despre dorința 
comună de a face ca aceste relații 
să se intensifice și mai mult, spre 

’ - '■ U
în 
fi 
al

binele ambelor popoare, al păcii 
colaborării internaționale. Tocmai 
aceasta văd oamenii politici turci 
opinia publică scopul principal 
vizitei.

Strada Găreme, dintr-unul din 
noile cartiere ale capitalei turce. In- 
trînd într-un apartament de la etajul 
al doilea al unei clădiri din beton și 
sticlă, ne primește dl. Feridun Cemal 
Erkin, fost ministru de externe, în 
prezent membru al comisiei de politică 
externă a parlamentului. ,,ll așteptăm 
cu sentimente de prietenie și înaltă 
prețuire pe distinsul președinte al 
României, domnul Ceaușescu. Sînt 
convins că vizita sa în Turcia va 
avea o mare însemnătate pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale și va re
prezenta un moment important al 
vieții internaționale. Această vizită va 
aduce o contribuție însemnată la dez
voltarea relațiilor interbalcanice. Ro
mânia și Turcia pot contribui în mare 
măsură la ameliorarea atmosferei po
litice în regiunea noastră". Afirmînd 
că Turcia se conduce în politica sa 
externă după principiile ji idealurile 
înscrise în ' 
rul nostru 
relații de bună 
țările din fund 
absolută a ' 
ții naționale și integrității teritoriale 
a altor țări, conviețuirea pașnică cu 
toate statele, reglementarea conflicte
lor prin mijloace pașnice. Știm că 
România se pronunță consecvent pen
tru respectarea acestor principii în 
relațiile internaționale".

In clădirea parlamentului ne pri
mește profesorul Nihat Erim, fost 
vice-premier, în prezent deputat, 
membru al Comitetului executiv al 
partidului popular republican. „Sîntem 
foarte mulțumiți de faptul că oamenii 
de stat din țările noastre au dezvoltat 
și dezvoltă raporturi de bună vecină
tate, se vizitează mai frecvent, pentru 
că contactele de acest gen au întot
deauna o influență salutară în viața 
internațională — mi-a spus d-sa. Cum 
intre țările noastre nu există probleme 
litigioase, ci, dimpotrivă, interese con
vergente, relațiile de prietenie dintre 
Turcia și România vor avea numai

de cîștigat de pe urma vizitei dom
nului Ceaușescu. Turcia și România 
dispun de condiții optime de colabo
rare. Această vizită va fi utilă nu 
numai relațiilor turco-române, dar și 
regiunii balcanice in general, păcii 
în Europa și în lume".

Șukru Esmer, profesor la Faculta
tea de istorie a Universității din An
kara, cunoscut comentator politic, 
ne-a declarat: „Urmăresc cu interes 
politica externă promovată de Româ
nia, efortul neîntrerupt pe care-l de
pune pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale și-i urez să dobîndească 
rezultate cît mai bune în această di
recție. Vizita președintelui Ceaușescu 
în Turcia este o expresie a acestei 
politici constructive. Noi acordăm 
acestei vizite o mare însemnătate". 
Interlocutorul nostru a ținut să subli
nieze că deosebirile de orînduire so
cială nu sînt o piedică în calea dez
voltării relațiilor de colaborare dintre 
țări, după cum o arată chiar exem
plul dezvoltării relațiilor româno-turce.

Din discuțiile pe care le-am avut 
reiese însemnătatea pe care o are 
îmbunătățirea climatului în Balcani, 
regiune din care fac parte ambele 
noastre țări. „Relațiile interbalcanice 
se cer evident a fi intensificate" — 
spune prof. Erim. Intre cele două 
războaie mondiale — Turcia lui Ata
turk, împreună cu diplomația română, 
avîndu-l în frunte pe Titulescu, au 
fost promotori ai în]

Carta O.N.V., interlocuto- 
spune : „Aceasta implică 

bună vecinătate cu toate 
l nostru, respectarea 

independenței, suveranită-

?

fost promotori ai înțelegerii balcanice. 
Deși situația după război s-a schim
bat, consider că ideea colaborării in
terbalcanice, a dezvoltării relațiilor 
dintre statele din această zonă tre
buie susținută și permanent alimen
tată. Este necesar să se depună efor
turi, să se lucreze in acest sens".

,jn țara mea — spune și profesorul 
Sucru Esmer — au reînviat speranțe 
în posibilitatea unor înțelegeri de na
tură să faciliteze bunele relații șl 
statornicirea unei păci durabile în 
regiunea noastră. Mai există încă 
obstacole, dar nu consider că sînt 
utopist cînd țin să-mi exprim convin
gerea că cu timpul popoarele balca
nice, promovînd o politică de înțe
legere și cooperare, vor putea in
fringe aceste obstacole. Evident, tre
buie să se acționeze în 
recție".

Din toate convorbirile 
le-am avut în aceste zile 
am desprins ideea că, 
tot mai mult de dezvoltarea sa eco
nomică și socială, Turcia este un stat 
interesat în consolidarea păcii și do
rește să dezvolte multilateral relațiile 
sale de colaborare cu toate țările. In 
acest cadru, vizita președintelui Con
siliului de Stat al României este apre
ciată ca fiind menită să constituie 
un moment însemnat în dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, cu 
repercusiuni favorabile pentru clima
tul internațional în Balcani, în Eu
ropa și în lume.

această di-

pe car» 
la Ankara, 
preocupată

zilei PRONOEXPRES

unii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
în cea de-a doua zi a vizitei Ia 

Brașov, ministrul comerțului al Da
nemarcei, Knud Thomsen, împreună 
cu Ștefan Balaș, director în Minis
terul Comerțului Exterior, precum și 
cu Richard Wagner Hansen, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Dane
marcei Ia București, a vizitat noile 
cartiere ale Brașovului și complexul 
turistic Poiana Brașov. Seara, minis
trul danez s-a înapoiat în Capitală.

Numerele extrase la 
cepțional Pronoexpres 
1969

concursul ex~ 
din 23 martie

(Agerpres)

produsele noastre trebuie trimise In 
străinătate. Apare deci cu toată cla
ritatea de ce trebuie examinate în 
continuare, cu toată răspunderea, 
posibilitățile de a se reduce efortul 
valutar la import, prin asigurarea 
fabricării în țară a unu! volum tot 
mal mare de mașini, utilaje și insta
lații și ” ’ '
teriilor 
gene.

Și In 
port, organele și 
comerț exterior 
să-și sporească și 
buția directă atît

folosirea mai intensă a ma- 
prime și materialelor indi-
domeniul activității de im- 

organizațiile 
specializate 
mai mult contri- 
în ce privește

de 
pot

COMERȚUL NOSTRU
CU STRĂINĂTATEA

porturilor. Pe bună dreptate, 
ducerea partidului a criticat 
nele de comerț exterior ți 
cadre din acest rector pentru faptul 
că, necunoscînd destul de temeinic 
conjunctura pieței externe, uneori 
prețurile obținute de noi pentru a- 
numite mărfuri 
cele obținute de 
țări.

De asemenea.

eon- 
orga- 
unele

sînt mai mici decît 
exportatori din alte

nostru, 
și ISCE 

putin- 
nivelului 

din siste- 
în scopul 

acestor 
In

ministerul 
organele din subordinea 
vor face tot ce le stă 
ță pentru ridicarea 
profesional al cadrelor 
mul de comerț exterior, 
măririi eficientei activității 
cadre în prospectarea piețelor,

sa
în

tulul șl creșterea eficientei sale eco
nomice. se ridică cu stringență nece
sitatea ca ministerul nostru și cele
lalte Ministere să Intensifice preocu
pările pentru restrîngerea importuri
lor. Cu toate că în acest domeniu u- 
nele ministere și unități industriale 
au desfășurat o activitate meri
torie, persistă încă la unele în
treprinderi, ministere și unități de 
cercetare tendința de a apela cu 
ușurință la import, în loc să folo
sească în proporție din ce în ce mai 
mare materiile prime, mașinile, uti
lajele și aparatura ce se produc în 
țară. Se știe că, cu cît importăm mal 
mult, cu atît o parte mai mare din

restrîngerea unor importuri, cît șl în 
domeniul ridicării eficienței fiecărei 
operațiuni de import. Sînt împre
jurări în care unele cadre din ISCE- 
urile importatoare, deși au cunoștință 
de faptul că anumite produse solici
tate din import se produc sau se 
pot produce în țară, nu manifestă o 
atitudine fermă de orientare a bene
ficiarilor respectivi asupra exami
nării atente a unor astfel de posibi
lități în unele întreprinderi de in
dustrie republicană și, mai ales, în 
unitățile de industrie locală șl ale 
cooperației meșteșugărești.

Desigur, preocuparea întreprinderi
lor de comerț importatoare șl

Extragerea I : 37 14 8 6 1 30 20 31 
44 39 ; Extragerea a II-a : 27 21 8
9 40 15 11 39 20 6 ; Extragerea a III-a: 
1 19 31 18 38 37 22 36 34 35 ; Extrage
rea a IV-a : 7 45 29 35 3 21 34 17 25 
44 ; Extragerea a V-a : 40 43 6 39 15 
14 28 42 13 45 ; Extragerea a Vl-a :
10 33 41 40 37 15 5 2 20 9 ; Extragerea 
a Vil-a : 23 7 36 11 24 34 19 44 32 31 ; 
Extragerea a VIII-a : 10 5 13 36 12 35 
37 3 19 18 ; Extragerea a IX-a : 37 25 
41 36 20 30 7 16 17 23 ; Extragerea a 
X-a : 19 16 40 42 12 18 8 5 44 37.

■Fond de premii : 2 599 064 lei

a lucrătorilor din aceste între
prinderi pentru ridicarea efi
cienței importurilor trebuie să 
se reflecte în astfel de parametri, 
cum sînt calitatea mărfurilor ce le 
importăm, condițiile optime de li
vrare, precum și în ceea ce este deo
sebit de esențial : prețul la care im
portăm aceste mărfuri.

Rezultă, deci, că întreprinderile de 
stat pentru comerț exterior trebuie 
să-și aducă în 1969 o contribuție spo
rită la îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere privind creșterea expor
tului, restrîngerea importului și spo
rirea eficienței comerțului exterior, 
în acest scop se cere o muncă mai 
intensă pentru prospectarea piețelor 
externe, mai buna cunoaștere a ce
rințelor beneficiarilor externi, plasa
rea în condiții cît mai avantajoase a 
produselor, ca și pentru alegerea ce
lor mai indicați furnizori, în vede
rea obținerii unor prețuri mai bune, 
scurtării termenelor de livrare, 
garantării randamentelor etc. Preo
cuparea de a cumpăra ieftin și a vin
de cu un preț bun trebuie să între 
în spiritul, în sîngele fiecărei orga
nizații economice, al fiecărui lucră
tor din comerțul exterior. 4Jn rol 
important în urmărirea operativă și 
în impulsionarea activității de rea
lizare a planului de export-import 
revine agențiilor noastre economice 
din străinătate, care trebuie să spri
jine direct și efectiv buna derulare 
a contractelor pentru exportul măr
furilor românești în țările respective, 
precum și a contractelor de import.

Prin eforturile 
crătorilor din 
instituțiile de 
din ministerele 
nitățile producătoare, în 
an se va ridica pe o 
tă calitativ superioară întreaga acti
vitate de comerț exterior. în lumina 
sarcinilor trasate de partid si de 
stat, marcînd un pas serios înainta 
pe calea dezvoltării relațiilor eco
nomice ale tării noastre, intensifică
rii participării României la circuitul 
de valori materiale pe plan mondial.

conjugate ale lu- 
întreprinderlle și 
comerț exterior, 
economice și u- 

producătoare, 
va ridica pe

acest 
treap-
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Peste 20 000 de genoyezi au organizat zilele trecute un marș, cerînd ieșirea Italiei din N.A.T.O.

Azi la Washington,

o discuție agențiile de presă transmit:
nn.wfuiiw-i.i-i rrt.-L U ...

CANADA
SI N.A.T.O»

OTTAWA 23 (Agerpres). — Ati
tudinea Canadei față de N.A.T.O. 
și programul american de con
struire a unul sistem de rachete 
antlrachetă se află în fruntea listei 
problemelor ce vor fi discutate de 
președintele S.U.A., Richard Nixon, 
șl primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau, care își în
cepe luni vizita de două zile la 
Washington, apreciază corespon
dentul agenției Reuter la Ottawa.

Cabinetul canadian urmează să 
la o hotărîre la sfîrșitul săptămînii 
viitoare în legătură cu rolul Cana
dei In N.A.T.O. șl, după cum apre
ciază corespondentul citat, preșe
dintele Nlxon va încerca să-l con
vingă pe Trudeau de necesitatea 
rămlnerll Canadei în acest pact.

In ce privește sistemul de antl- 
rachete, acesta provoacă Îngrijora
re în Canada cu atît mal mult cu 
cît primele două baze ale sistemu
lui vor fl construite în statele Da
kota de nord șl Montana, apropiate 
de frontiera canadiană.

Interviul ministrului de externe
ul Turdei, Ihsan Sabri Caglayangil

acordat trimisului Agerpres
Zilele trecute, ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca

glayangil, l-a primit pe trimisul special Agerpres la Ankara, Alexandru 
Cîmpeanu, și i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
apropiata vizită a președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, in Turcia ?

RĂSPUNS : Așteptăm cu nerăb
dare vizita distinsului președinte al 
statului român, Nicolae Ceaușescu, și 
acordăm o importantă deosebită a- 
cestei vizite. Vizita în Turcia a ex
celenței sale domnul Ceaușescu 
este o dovadă vie a dezvoltării ra
pide a relațiilor turco-române în ul
timii ani. In cadrul întrevederilor 
care vor avea loc la cel mai înalt 
nivel între Turcia și România cu 
ocazia acestei vizite se va face un 
schimb de vederi atît asupra proble
melor internaționale mai ore. cît și 
asupra posibilităților care vor per
mite continuarea dezvoltării relații
lor reciproce în toate domeniile.

Nu mă îndoiesc că această vizită 
va fi pentru națiunea turcă un prilej 
de a-și manifesta sentimentele 
cordiale pe care le nutrește față 
de națiunea română, reprezentată 
de persoana excelenței sale d-1. 
Ceaușescu si va constitui o etapă 
importantă în relațiile turco-române.

ÎNTREBARE : V-aș ruga, 
domnule ministru, să definiți 
liniile directoare ale politicii 
externe a Turciei.

Politica externă a Republicii Tur
cia se inspiră pei-manent din princi
piile trasate de Ataturk. Punctul de 
plecare în stabilirea politicii noas
tre externe îl constituie consideren
tul că liniștea internă a națiunilor 
poate fi asigurată printr-o pace trai
nică pe plan mondial. Pornind de la 
acest principiu, putem rezuma ast
fel. pe scurt, bazele politicii noastre 
externe : a servi în mod conștiincios 
cauza păcii și securității, a întreține 
relații bazate pe încredere reciprocă 
șl egalitate în drepturi cu toți vecinii 
sl cu toate celelalte state și a dez
volta raporturile noastre în acest 
cadru. Această politică și-a găsit ex
presia cea mal fidelă în deviza Iui

Intr-o scrisoare adresată 
de reprezentantul Spaniei 
la Națiunile Unite, Jeine de 
Pinies, secretarului general U Thant, 
guvernul spaniol face cunoscut că este 
gata să procedeze la retragerea tru
pelor sale și evacuarea cetățenilor spa
nioli din Guineea Ecuatorială, înce- 
pînd din 23 martie. Hotărîrea guver
nului spaniol a intervenit în urma 
cererii președintelui Guineei Ecuato
riale, Francisco Macias, adresată ge
neralului Franco la 21 martie.

Primul ministru al Re
publicii Sud-Africane, J°hn 
Vorster, a reafirmat că guvernul său 
nu intenționează să renunțe la con
trolul asupra teritoriului Africii de 
Sud-Vest. Declarația lui Vorster con
stituie o nouă sfidare a opiniei publice 
mondiale și a Organizației Națiunilor 
Unite, care, după cum se știe, i-a 
retras Republicii Sud-Africane man
datul de administrare a teritoriului 
Namibiei (Africa de Sud-Vest).

Un comunicat militar dat 
publicității Ia Umuahia anun- 
ță că trupele biafieze au respins 
contraofensivele forțelor nigeriene în 
sectoarele Owerri și Onitsha-Bagana.

Atatiirk : „pace țn țară, pace In lu
me". Politica noastră externă este o 
politică deschisă si echitabilă, care 
nu afectează pe nimeni, fiind îndrep
tată spre coexistenta pașnică sl co
laborare cu toate statele, mari s! 
mici. în condiții de deplină egali
tate. Independentă si încredere re
ciprocă. Turcia a dovedit că în rela
țiile sale internaționale nu promo
vează o politică de bloc sau de castă 
Rămînînd fideli angajamentelor 
noastre internaționale, acționăm pen
tru dezvoltarea relațiilor noastre în 
toate domeniile posibile, cu toate ță
rile și vedem rezultatele acestei po
litici.

ÎNTREBARE: Care sînt tn e- 
tapa actuală principalele preo
cupări ale guvernului turc pe 
plan internațional ?

RĂSPUNS : După cum știți, o 
problemă care interesează înde
aproape și în mod vital Turcia este 
conflictul cipriot. Dacă aș intra în 
detaliile multiple ale acestei proble
me și v-aș expune fazele prin care 
a trecut, aș depăși limitele întrebării 
dv. Turcia, care acționează pornind 
de la principiul că respectarea acor
durilor este un factor al vieții inter
naționale la care nu se poate renun
ța, dorește în mod sincer să se gă
sească o cale de soluționare pașnică 
și justă a problemei. Pe această cale 
am depus pînă acum toate eforturile 
și le vom depune în continuare. Din 
acest punct de vedere vrem să ne 
păstrăm speranța că întrevederile 
intercomunitare, ce au loc în prezent 
în Cipru, se vor încheia cu succes. 
Dacă aceste convorbiri, care au un 
caracter consultativ, se vor încheia 
în mod satisfăcător, atunci soluția 
finală va putea fi discutată și stabi
lită între părțile interesate. Aș vrea 
să subliniez că ținem ca comunitatea 
turcă din Cipru să trăiască în secu
ritate și liniște și că vom urmări 
perseverent ca această comunitate 
să-șl obțină drepturile și satisfacerea 
intereselor sale legitime.

INVENȚII ROMÂ
NEȘTI PREMIATE LA 
TlRGUL INTERNA

JIONAL DE LA VIENA
VIENA — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : In cadrul Tîrgului in
ternațional de la Viena, la care 
a participat și țara noastră, ju
riul pavilionului de invenții a 
acordat medalia de aur cu men
țiune specială invenției româ
nești „Generatorul de plasmă 
cu focalizare magnetică" (in
ventator ing. Vaș Alexandru — 
Filiala din Timișoara a Acade
miei). Alte trei medalii din 
cele 14 medalii de aur acor
date au revenit invențiilor ro
mânești „Grup convertizor de 
frecvență medie" (ing. Victor 
Bunea — M.I.C.M.), „Mașină 
de tricotat degete de mănuși" 
(ing. Juncu Virginia — Meta
lul Roșu, Cluj) și „Aparat pen
tru valorificarea industrială a 
părului animal" (ing. Soleani- 
cov Vladimir — Fabrica de ace 
de tricotat București).

I

Una dintre problemele Internațio
nale majore care prin natura sa in
teresează Turcia este conflictul din 
Orientul Apropiat. Poziția noastră 
față de această problemă poate fi re
zumată astfel : șîntem împotriva a- 
nexării de teritorii și a asigurării, de 
avantaje politice pe calea folosirii 
forței. Noi am aprobat și sprijinim 
rezoluția Consiliului de Securitate și 
misiunea Jarring. Prelungirea acestui 
conflict face ca situația să devină și 
mai explozivă, sporește pericolul șl 
îngreunează stabilirea unei păci 
juste. Turcia a sprijinit toate efor
turile îndreptate spre soluționarea 
pașnică a acestui conflict și a făcut 
tot ceea ce depindea de ea. Noi vom 
continua pe această cale.

Normalizarea atmosferei politice 
tn Europa are o mare importanță 
pentru crearea cadrului necesar re
zolvării problemelor majore ale con
tinentului, pentru cauza păcii. Ni
meni. în Europa nu vrea să se în
toarcă la atmosfera din perioada răz
boiului rece. Dorința noastră sinceră 
este să vedem conjunctura politică 
evoluînd într-o direcție adecvată, 
care să facă posibilă reducerea și 
înlăturarea încordării. Fără îndo
ială, asigurarea păcii adevărate în 
lume va fi posibilă printr-o dezar
mare generală, completă șl contro
lată. Credem că toate eforturile în
dreptate spre acest scop final au o 
mare importantă pentru viitorul o- 
menirll sl că ele trebuie sprijinite.

ÎNTREBARE: V-aș ruga,
domnule ministru, să înfățișați 
aspectele principale ale relații
lor Turciei cu țările vecine.

RĂSPUNS : Turcia a acordat o 
mare Importanță dezvoltării relații
lor cu vecinii săi, în conformitate cu 
politica ale cărei principii le-am 
expus mai sus, a făcut tot ceea ce 
depindea de ea în această privință 
și a obținut succese. Pot să afirm cu 
satisfacție că în ultimii ani s-a în
registrat o dezvoltare evidentă în 
relațiile reciproce cu toti vecinii 
noștri. Principiile după care ne-am 
ghidat cu deosebită grijă în aceste

PAKISTAN

APEL PENTRU 
RESTABILIREA 
CALMULUI

RAWALPINDI 23 (Agerpres). — 
într-un mesaj adresat poporului 
pakistanez în ajunul sărbătorii na
ționale, președintele Ayub Khan a 
lansat un nou apel pentru resta
bilirea calmului în țară. Mențio- 
nînd că liderii partidelor politice 
ale opoziției nu s-au folosit de in
fluența lor pentru a crea atmos
fera de liniște necesară nici după 
întîlnirea cu reprezentanții guver
nului, Ayub Khan a arătat că de
teriorarea situației a afectat viața 
economică a țării.

Pe de altă parte, noul guverna
tor al Pakistanului oriental, dr. 
Huda, a declarat că va face tot ce 
îi stă în putință în vederea resta
bilirii ordinii în această regiune, 
care a fost teatrul unor tulburări 
de amploare. El a menționat că va 
da prioritate ajutorării cu alimente 
a populației locale.

Porticiponții Ia Conferința Organizației regionale a 
Partidului Social-democrat din landul Hessa, desfășurată la Frankfurt 
pe Main, au adoptat o rezoluție în care se cere recunoașterea Republicii De
mocrate Germane de către guvernul R.F.G. Participanții s-au pronunțat totodată 
pentru recunoașterea frontierei de pe

Ronald Webster, președintele An- 
guillei, a sosit la New York pentru 
a cere Ia Națiunile Unite trimiterea 
unei misiuni de anchetă tn Anguilla, 
ocupată zilele trecute de parașutiști 
britanici. La sosire, el a declarat că 
a părăsit în secret insula, fiind în 
posesia unor știri, potrivit cărora 
urma să fie arestat. In fotografie : 
militari britanici patrulînd pe insulă

relații sînt: independența, suverani
tatea, respectarea integrității terito
riale, neamestecul în treburile in
terne. Sîntem convinși că aceste 
principii trebuie să stea la baza vie
ții internaționale. In ceea ce priveș
te politica față de țările balcanice, 
în programul guvernamental noi am 
arătat: „în viitorii ani ne vom stră
dui să dezvoltăm si mai mult rela
țiile noastre cu țările din Balcani". 
Această străduință o manifestăm în 
permanență. Nu încape îndoială că 
dezvoltarea relațiilor între țările 
balcanice într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă este în avantajul fie
căreia dintre țările respective și al 
cauzei păcii.

ÎNTREBARE : Care sînt, in 
concepția guvernului dv., căile 
de natură să ducă la dezvolta
rea relațiilor interbalcanice ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre țările 
balcanice se pot dezvolta prin folo
sirea diferitelor posibilități într-un 
mod care să servească intereselor re
ciproce ; sporirea schimburilor co
merciale, căutarea de posibilități și 
domenii pentru colaborarea econo
mică, colaborarea în domeniul turis
mului, extinderea comerțului de 
tranzit, asigurarea de facilități reci
proce în transporturile rutiere, ex
tinderea relațiilor culturale sînt do
meniile care-mi vin în primul rînd 
în minte. Lor 11 se pot adăuga și 
altele. \

ÎNTREBARE: Ați vrea să ca
racterizați stadiul actual al re
lațiilor dintre Turcia și Româ
nia ?

RĂSPUNS : în contextul răspun
surilor pe care le-am dat mai sus, 
relațiile noastre cu România au cu
noscut o mare dezvoltare. Aș putea 
spune chiar că nivelul la care au 
ajuns relațiile turco-române poate 
fi considerat ca cea mai frumoasă do
vadă a faptului că apartenența la 
pacte diferite și existența de regi
muri sociale diferite nu constituie 
un impediment în calea dezvoltării 
relațiilor reciproce, bazate pe res
pect și bune intenții. Credem că a- 
ceastă dezvoltare va continua.

Stimularea 
cooperației 
în agricultura 
algeriană

ALGER 23 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat sâptămînalului 
„Actualitatea algeriană*, ministrul 
agriculturii, Tayebi Larbi, a subli
niat că reforma anunțată recent de 
președintele Boumediene va duce 
la dispariția proprietății private a 
celor ce dispun de alte venituri, cit 
și a marii proprietăți funciare. „Pă- 
minturile obținute pe calea celor 
două tipuri de exproprieri vor fi 
afectate unui fond național al re
formei agrare, devenind proprie
tate de sfat; ele vor fi repartizate 
particularilor numai cu obligația 
ca aceștia să se regrupeze în coo
perative*.

Oder-Neisse. /

Ministrul de stat însărci
nat cu problemele sociale 
al Franței, Maurice Schumann, și-a 
încheiat vizita de cinci zile în capitala 
Tunisiei, unde a fost primit de pre
ședintele Habib Bourguiba și a discutat 
cu conducători tunisieni chestiuni re
feritoare la cooperarea dintre cele 
două țări în domeniile social și medical. 
Vizita lui M. Schumann — prima vi
zită din ultimii cinci ani a unui mi
nistru francez în Tunisia — este me
nită să înceapă o serie de contacte 
în vederea ameliorării relațiilor franco- 
tunisiene.

După cum relatează re
vista „Jeune Afrique", Alge
ria, Mali, Niger și Tunisia au hotărît 
să construiască în comun un drum 
transsaharian. Proiectul ar urma să fie 
realizat și cu ajutorul unor fonduri 
puse la dispoziție de către O.N.U.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat că negocierile ame- 
ricano-spaniole în legătură cu reînnoi
rea acordului privind bazele militare 
americane din Spania vor începe marți 
Ia Washington. Ministrul de externe al 
Spaniei, Fernando Maria Castiella, ur
mează să sosească luni seara în capitala 
americană.

Un comunicat al Ministe
rului de Finanțe italiananun 
ță că taxa de scont a Băncii centrale 
a Italiei, care varia între 4,5—6 la sută, 
a fost majorată la 5 pînă la 6,5 la 
sută. Această măsură, se precizează 
în comunicat, a fost determinată de 
recenta evoluție a taxelor de scont 
în alte țări, care a avut drept efect 
o accelerare a transferurilor de capital 
din țările care mențineau taxa de scont 
stabilită, inclusiv Italia, spre piața in
ternațională.

Violonistul Ștefan 
Ruha, a^at turneu în R- P- 
Polonă, a concertat pe scena Fi
larmonicii din orașele Szczecin și 
Varșovia fiind primit cu căldură 
de publicul spectator care a răs
plătit cu îndelungi aplauze arta 
interpretativă a artistului român.

Ploile torențiale caro , au 
abătut în ultimele zile asupra Iorda
niei au provocat inundații. A fost afec
tată mai ales capitala iordaniană, 
Amman, unde mai multe clădiri au 
fost distruse. Autoritățile locale au luat 
măsuri pentru evacuarea cetățenilor 
din sectoarele unde s-au produs inun
dațiile.

Aflată în turneu în Uniu
nea Sovietică, Elena Cernel ■ 
interpretat duminică seara la Moscova 
rolul lui Carmen din opera cu același 
nume de Bizet. Spectatorii din marea 
sală a Palatului Congreselor din Krem
lin au aplaudat îndelung măiestria in
terpretativă a primei soliste a Teatrului 
de operă și balet din București.

Din cauza unor piese de
fecte descoperite de tehnicieni, lan
sarea navei spațiale „Mariner-7", care 
urma să aibă loc luni, a fost amînată 
pentru joi, s-a anunțat din Cape Ken
nedy. Această navă urmează să fie tri
misă în spre Marte pentru a trans
mite imagini televizate ale acestei 
planete.

LUPTE GRELE ÎN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 23 (Agerpres). — în re

giunea platourilor înalte, la 3 kilo
metri de Pleiku, un convoi militar 
american a căzut într-o ambusca
dă organizată de unități ale forțe
lor patriotice din Vietnamul de 
sud. Militarii americani nu s-au 
putut degaja din încercuirea deta
șamentelor F.N.E. decît în urma in
tervenției artileriei americane — 
relatează corespondentul agenției 
France Presse.

Lupte grele între trupele S.U.A. 
și unități ale Frontului Național de 
Eliberare au avut loc, de aseme
nea, la sud-vest de Tam Ky, pre
cum și în apropierea orașului 
Quang Ngal. Ambele părți au su
ferit pierderi. Totodată au fost 
semnalate ciocniri violente între 
grupurile de patrioți și forțele ina

în sprijinul forjelor patriotice, populafia din Vietnamul de sud blocf .jzd 
drumurile strategice ale inamicului

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA V. OROS

Prin două comunicate succe
sive, unul redactat de Ministe
rul de Externe, celălalt de pro
ducătorii de cafea solubilă, Bra
zilia anunță că de fapt, „comi
sia de arbitraj (reunită timp de 
17 zile la Londra pentru a exa
mina plîngerea S.U.A. contra 
exporturilor de cafea solubilă, 
fabricată în Brazilia), nu a emis 
nici o decizie care ar urma să 
fie aplicată". „Guvernul brazi
lian, se spune în comunicatul 
M.A.E., nu exclude pe viitor 
posibilitatea negocierilor", adă
ugind însă că „vom continua să 
fim vigilenți în apărarea intere
selor braziliene".

Conflictul în cauză se prelun
gește de peste un an, și anume, 
de cînd marile firme nord-ame- 
ricane producătoare de cafea 
solubilă au lansat celor brazili
ene prima acuzație de „concu
rență neloială". Era vorba de 
faptul că Brazilia ajunsese, gra
ție unor eforturi considerabile 
ale autorităților și ale indus
triașilor, să plaseze pe piața 
nord-americană anumite canti
tăți de cafea solubilă fabricată 
la Sao Paulo, Londrina și în alte 
două localități din mid- Prin 
tradiție, brazilienii exportă în 
S.U.A. boabe de cafea, care apoi 
sînt prelucrate în fabricile nord- 
americane și se desfac pe piață 
la un preț de monopol stabilit 
de afaceriștii locali. In tendința 
de a-și reduce stocurile enorme 
(1 kg de cafea solubilă înghite 
circa 3 kg de boabe) și de a se 
adapta noilor cerințe ale pieței 
străine, brazilienii au încercat 
să-și creeze o industrie proprie 
pentru producerea de cafea so
lubilă, invitînd în acest scop atît 
pe nord-americani, cît și oa
meni de afaceri din alte țări să 
construiască asemenea fabrici 
în Brazilia. Apelul a rămas fără 
răspuns, cu excepția unei firme 
elvețiene. Atunci, brazilienii au 
trecut la crearea cu forțe pro
prii a unei industrii de cafea so
lubilă, care azi numără cinci 
fabrici, dintre care două de 
mare capacitate.

Solubila fabricată tn Brazilia 
prezintă pentru consumatorul 
nord-american avantajul de a 
fi mai ieftină și, firesc, începe, 
să fie preferată. Or, aceasta a- 
fectează cîștigurile monopoliș- 
tilor cafelei, care au făcut ime
diat front comun contra con
curentului. Ei au intervenit pe 
lîngă administrația președinte
lui Johnson cerîndu-i să-i spri- 
jine-, Nu a trecut mult pînă ce 
Brazilia s-a pomenit cu formu
larea oficială din partea Wa
shingtonului a cererii de a-și 
descuraja producătorii de cafea 
solubilă prin măsuri fiscale, 
căci altfel S.U.A. ar putea să 
se retragă din Acordul interna
țional al cafelei. Altfel spus, 
acordul era amenințat cu lichi
darea, fiindcă S.U-A. sînt cel 
mai mare consumator de cafea

■q

mice în sectorul de la nord-vest 
de Saigon.

în cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică, „fortărețele zburătoare” 
americane „B-52" au efectuat mai 
multe raiduri în această regiune, 
lansînd aproximativ 1 300 tone de 
bombe — relatează agenția France 
Presse.

♦
HANOI 23 (Agerpres). — Uni

tăți ale apărării antiaeriene din 
provincia Nam Ha au doborît un 
avion de recunoaștere american 
care violase spațiul aerian al R.D. 
Vietnam, transmite agenția V.N.A. 
Potrivit unor date suplimentare, la 
19 martie un alt avion american a 
fost doborît deasupra provinciei 
Nghe An. Numărul total al avioa
nelor americane doborîte deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam se ridică 
la 3 272.

din lume, absorbind singure 
proape jumătate din exporturile 
de cafea ale globului. Au urmaif 
reprize peste reprize de negoci
eri bilaterale, ca apoi afacerea 
să fie plasată unei comisii de 
arbitraj.

Acordul internațional al cafe
lei nu mai este formal în pri
mejdie fiindcă, atît cel mai 
mare producător (Brazilia), cît 
și cel mai mare consumator 
(S.U.A.) au ratificat reînnoirea 
lui pe încă 4 ani. Dar, așa cum 
afirmau cele două comunicate 
citate la începutul coresponden
ței, conflictul între cei doi ră- 
mîne în suspensie. Comisia de 
arbitraj recunoaște că „fără do
rința părților de a găsi o ieșire, 
este imposibilă înțelegerea în 
cadrul forului internațional".

Se pare că brazilienii vor cău
ta să concilieze pretențiile nord- 
americane printr-o formulă de 
compromis, ale cărei detalii ar 
urma să fie stabilite cu prilejul 
viitoarei runde de negocieri. 
Dar, paralel cu căutările in a- 
ceastă direcție, ei fac în prezent 
eforturi de a-și asigura noi pie
țe de desfacere a cafelei. Con
form declarațiilor recente ale 
președintelui Institutului brazi
lian al cafelei, Caio de Alcantara 
Machado, e vorba de o vastă 
campanie de promovare a ex
porturilor de cafea pe unele 
piețe noi, cum ar fi Japonia, 
țările socialiste.

Inițiativele pe plan extern 
sînt însoțite de elaborarea unor 
măsuri interne, care să elimine 
disproporția dintre producția de 
cafea și posibilitățile de desfa
cere- De cîțiva ani, Brazilia a 
finanțat un vast program de dis
trugere a plantațiilor de cafea, 
stimulând alte culturi agricole, 
iar această tendință se prevede 
a fi accentuată. Cu toate că in 
urma măsurilor de eradicare 
stocurile de cafea ale țării au 
suferit o scădere în ultimii doi 
ani, totuși ele se mențin la un 
nivel mare față de actualele 
posibilități de desfacere. Dintr-o 
producție de 61 milioane de saci 
piața externă absoarbe 18 mi
lioane de saci anual, iar cea 
internă în jur de opt. E vorba 
de cafeaua vandabilă în mo
mentul de față, fiindcă o parte 
din stocuri trec periodic în ca
tegoria de „nevandabile" și sînt 
sacrificate

Solubilă 
reprezintă 
mai mare 
devize și 
economiei cele mai dificile ecua
ții. In perspectivă mai îndepăr
tată, eforturile guvernului sînt 
îndreptate spre reducerea pon- 
derei cafelei în ansamblul eco
nomiei, cu alte cuvinte, spre 
eliminarea treptată a efectelor 
nefavorabile care decurg din 
dependența față de monocultura 
agricolă.

sub diverse forme, 
sau boabe, cafeaua 
pentru Brazilia cea 
sursă de venituri în 
concomitent creează
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