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ÎN ZIARUL DE AZI:

0 GRADUL DE UTILIZA
RE A POTENȚIALULUI 
TEHNIC DĂ MĂSURA OR
GANIZĂRII ȘTIINȚIFICE 

A PRODUCȚIEI ® VIRTU
ȚILE NUVELEI ® RENAȘ
TEREA ARTIZANATULUI 
SUB AUSPICIILE CULTU
RII PLASTICE

CUM ESTE ASIGURAT 
DEBUTUL PRODUCTIV 

AL UNITĂȚILOR 
INDUSTRIALE?

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CE AU ȘES CU,

In republ ic a turcia
Luni dimineața, a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Ankara, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, care, la invitația președin
telui Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, și a soției sale, face o 
vizită oficială în Turcia.

Președintele Consiliului de 
Stat este însoțit de Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, cu soția, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, cu soția, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Ni
colae Nicolae, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Virgil Trofin, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea- Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
VÎIcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Emil Drăgănescu, Mihai Gere, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat, miniștri, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești și alte nu
meroase persoane oficiale.

Erau de față șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați la Bucu
rești și membrii Ambasadei Re
publicii Turcia.

Pe aeroportul Băneasa, unde 
erau arborate drapele de stat ale 
Republicii Socialiste România, 
numeroși cetățeni ai Capitalei au 
salutat călduros la plecare pe 
președintele Consiliului de Stat. 
Pionieri au oferit flori.

★
In timpul călătoriei spre Tur

cia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășilor 
Todor JivkoV, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, și 
Gheorghi Țraikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, ur
mătoarea telegramă :

„Zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Populare Bulgaria, vă 
adresez un salut cordial și cele 
mai calde urări de sănătate și 
fericire. Folosesc acest prilej pen
tru a vă transmite dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, poporu
lui frate bulgar urarea tovără
șească de a obține noi succese în 
construirea socialismului, în în
florirea patriei". (Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Bâneasa

Intrarea în funcțiune a noilor o- 
biective și capacități industriale 
marchează un moment Important al 
finalizării eforturilor materiale si fi
nanciare pe care statul nostru le 
face an de an în vederea conti
nuării în ritm susținut a procesu
lui de industrializare socialistă a 
tării. Nu este mai puțin evident 
faptul că recuperarea în termen cit 
mai scurt a cheltuielilor de inves
tiții, contribuția pe care fiecare o- 
biectiv industrial dat în funcțiune o 
aduce la sporirea avuției naționale 
depind. în măsură hotărîtoare, de 
gradul și rapiditatea cu care se reali
zează producția si acumulările bă
nești prevăzute în documentația teh
nică ce justifică construirea uneia 
sau alteia dintre noile capacități. 
Numai atingerea, la noile capacități 
de producție; a indicatorilor tehnico- 
economici proiectați poate da măsura 
reală a eficienței întregii activități în 
domeniul investițiilor.

Este, prin urmare, deosebit de 
îmbucurător să se constate — așa 
cum a rezultat dintr-o acțiune de 
control prin sondai efectuată re
cent de unitățile Băncii de Inves
tiții — că marea maioritate a ce
lor mal tinere capacități de pro
ducție industrială, intrate în func
țiune în decembrie 1968, au dat încă 
din primele două luni ale anului 
în curs rezultate superioare ce
lor stabilite, ■ pentru etapa ana
lizată, prin planurile de pro
ducție si Prin graficele de reali
zare a indicatorilor tehnico-econo- 
mici proiectat!. Din lista acestora 
cităm doar noile capacități de pro
ducție date în funcțiune la uzi
nele „Tractorul". „Steagul Roșu" și 
„Rulmentul" din Brașov, la uzinele 
„Electroputere“-Craiova, „1 Mai" 
Ploiești, la Uzina de fire și fibre 
sintetice Săvinești. Ia Fabrica de 
mobilă din Constanta, la Fabrica 
de stofe din lînă „Dorobanțul“-Plo- 
iești sau Fabrica de vată Buftea. 
Indiscutabil, realizările bune înre
gistrate la aceste noi unități și capa
cități industriale sînt un rezultat 
firesc al preocupărilor susținute 
manifestate de factorii de răspun
dere în proiectarea si executarea 
lucrărilor de construcții. în achizi
ționarea. montarea si verificarea 
funcționării utilajelor si instalații
lor. în pregătirea din timp a tu
turor condițiilor necesare trecerii 
cu succes a „examenului" produc
ției.

Debutul de bun augur al fabri
cației la aceste noi capacități de Pro
ducție face cu atît mai greu de 
justificat situațiile — e drept, pu
ține la număr — în care alte ca

pacități. tot recent intrate în func 
țiune, au avut un demarai lenl 
sau care, la data controlului, nic 
nu luaseră încă „startul" în pro 
ductie. Din constatările proprii al 
organelor bancare, confirmate d 
altfel de conducerile întreprinderi 
lor respective, reiese că noile in 
stalatii. respectiv mașinile, montat 
la aceste noi capacități de produc 
tie. sînt bune si au dat rezultat 
concludente în timpul probelor teh 
nologice. numai că... Dar să încer 
căm să schițăm cauzele care au de, 
terminat, încă din primele săptămîn 
de exploatare, o funcționare sub 
mediocră a trei dintre noile capaci
tăți de producție.

Instalația de vamixuri (biostimu 
latori pentru zootehnie), de la U 
zina de medicamente București, de 
clarată ca dată în funcțiune la 3 
decembrie 1968, a început să pro 
ducă abia în a doua jumătate a Iun! 
februarie deoarece îi lipseau ma 
teriile prime de bază. O ase 
menea materie primă este pantote 
natul de calciu, pe care trebuia s-i 
furnizeze fabrica „Terapia" dii 
Cluj. Această unitate nu și-a pu
tut achita obligațiile ce-i reveneai 
pentru că nici instalația de pantote- 
nat de calciu, declarat ca intrat! 
„în funcțiune" tot la finele anu
lui trecut, de fapt nu a începu' 
să funcționeze decît la 1 martie a.c. 
lipsindu-i la rîndul ei o serie de ma 
terii prime. Altă materie primă ne
cesară uzinei bucureștene — colini 
clorhidrică — care trebuia să fie pro 
dusă de Combinatul petrochimic Plo
iești, de asemenea nu a fost asigu
rată, întrucît instalația respectivă 
planificată să intre în funcțiune îr. 
1968, nu a fost încă dată în exploa
tare.

Este un caz cît se poate de ilus
trativ pentru a înțelege ce reacție 
în lanț si ce perturbați! poate pro
voca. în mecanismul planului, ne- 
respectarea termenelor de intrare îr. 
funcțiune la unul sau altul din noi
le obiective industriale. Iată de ce 
este absolut necesar ca flecare din
tre aceste noi obiective să fie co
nectate. în termenul preconizat prin 
plan, la circuitul producției mate
riale. Tot pentru instalația de va
mixuri, alte materii prime urmau 
să fie primite din import, dar au 
fost contractate cu lntîrziere st, 
deci, cu termene de livrare neco
respunzătoare. Datorită acestui

Gheorghe 10NAȘCU
consilier la Banca de Investiții

(Continuare tn pag. a Il-a)

întoarcerea delegației P.C. R.

de la Moscova

SOSIREA LA ANKARA
Primire cordială, manifestări călduroase 

pentru prietenia rnmâno-turcă
ANKARA 24 — Trimișii speciali 

Agerpres Al. Cîmpeanu și Ion 
Badea transmit: Luni la amiază 
a sosit la Ankara președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, care la invita
ția președintelui Republicii Tur
cia, generalul Cevdet Sunay, și 
a soției sale, Atifet Sunay, fac o 
vizită oficială în Turcia.

Președintele Consiliului de 
Stat este însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, cu soția, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soția, Octavian 
Groza, ministrul energiei electri
ce, și Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Pe clădirea modernă a aeropor

tului Esenboga sînt arborate 
drapelele de stat ale României și 
Turciei.

în întîmpinarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România au venit pe 
aeroport președintele Cevdet 
Sunay, cu soția, primul ministru 
Suleyman Demirel, cu soția, mi
nistrul de externe Ihsan Sabri

(Continuare în pag. a III-a)

La sosirea pe aeroportul Esenboga din Ankara

Vizita protocolară 
la președintele Turciei
In după-amiaza zilei de luni, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, a făcut o vizită protocolară 
președintelui Turciei, Cevdet Su
nay, și soției sale, la Palatul pre
zidențial „Cankaya".

Au fost de față tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, cu soția,

Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soția, Grigore 
Geamănu, ambasadorul României 
la Ankara.

Din partea turcă a fost prezent 
ministrul afacerilor externe Ihsan 
Sabri Caglayangil, cu soția.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă amicală, cei doi pre
ședinți întreținîndu-se în mod 
cordial.

Luni seara, s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Moscova, de
legația P.C.R., condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat 
la lucrările Comisiei pregătitoare 
a Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncito
rești. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, se aflau tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv,

al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, Gheorghe Că
lin și Bujor Sion, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Ambasa
dei.

*

La plecare, pe aeroportul Vnu
kovo din Moscova, delegația a 
fost salutată de K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și de alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., și membri ai ambasadei.

T e I e g r a m e

DINEUL OFERIT
DE PREȘEDINTELE TURCIEI

Luni seara, președintele Republi
cii Turcia, Cevdet Sunay, și soția 
sa, Atifet Sunay, au oferit un di
neu oficial în onoarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, în saloa
nele Palatului Prezidențial „Can
kaya".

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, cu soția, Corneliu 
Mănescu, cu soția, Octavian Groza, 
Nicolae Nicolae, Grigore Geamănu, 
ambasadorul României la Ankara, 
și celelalte persoane oficiale care 
însoțesc pe președintele Consiliului 
de Stat.

Din partea turcă au fost pre
zenți Ibrahim Sevki Atasagun, 
președintele Senatului, Ferruh 
Bozbeyli, președintele Adunării

Naționale, Suleyman Demirel, pri
mul ministru, Ismet Inonii, preșe
dintele Partidului Republican 
Popular, Lutfi Omerbas, președin
tele Tribunalului constituțional, ge
neralul Memduh Tagmac, șeful sta
tului major general, miniștri, ge
nerali, lideri ai partidelor de opo
ziție și alte persoane oficiale.

A participat, de asemenea, de
canul corpului diplomatic acreditat 
la Ankara, ambasadorul Spaniei. 
E. Garcia Gomez.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Republicii Turcia, ge
neralul Cevdet Sunay, și preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvîntărl.

Domnului prof. dr. ERICH CORRENS
Președintele Consiliului Național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate

Stimate domnule președinte,

Cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Național al Germaniei Democrate, vă transmit dum
neavoastră și membrilor Consiliului Național al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, în numele Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socialistă România și al meu personal, 
urări cordiale de succes și sănătate.

Sînt convins că, înscriindu-se pe linia relațiilor de prietenie și cola
borare statornicite între țările și popoarele noastre, raporturile dintre 
cele doua organizații vor cunoaște o dezvoltare continuă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

V-

I
U

în pagina a lll-a (
Cuvîntoea președintelui CEVDET SUNAY 

Cuvîntarea președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

CELUI DE-AL V-LEA CONGRES NAȚIONAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST PERUVIAN

LIMA
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează dele- 

gaților la cel de-al V-leă Congres Național al Partidului Comunist Pe
ruvian, întregului dv. partid, clasei muncitoare peruviene, un cald salut 
tovărășesc, precum și urările sale de succes deplin în desfășurarea lu
crărilor congresului, în lupta comuniștilor din Peru pentru apărarea in
tereselor fundamentale ale poporului, pentru democrație, pace și pro
gres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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că cei de la Intre- 
de industrie locală 

din Roman (director

FAPTUL
DIVERS

Marea

Refuzul

de legume și fructe Huși.

Fără
comentarii

Dar revizia
revizorilor ?

mari greutăți. Lucrurile se 
și mai mult în perioada

impune 
pentru 
condiții din

ciupeală

Semănaturi 
sub apă

Probabil 
prinderea 
„Șiretul" ■ 
tov. Ion Agavriloaie) au ținut să 
verifice vigilența comandamen
tului județean de prevenire a 
inundațiilor. Altfel nu se explică 
de ce au dispus (la vremea a- 
ceasta !) scurgerea iazurilor. Ri- 
dicînd vanele de la iazurile din 
Podoleni și Negritești fără ca 
șanțurile să fi fost desfundate, 
apa a năvălit peste ogoare. Re
zultatul : aproape 100 de hectare 
cu semănături de toamnă se află 
sub apă. Tovarășii din coman
damentul de prevenire a inun
dațiilor au sosit grabnic la fața 
locului, dar n-au putut lua nici 
o măsură, pentru că apa... în
ghețase. Rămîne de văzut ce se 
va întîmpla cînd vor veni 
durile. Pe citi îi vor trece 
corile T

Obișnuit să trăiască 
„ciupeli", Nicoiae Grădinescu 
din Focșani (str. Avîntului 2) iși 
declina calități de care se putea 
folosi în scopul de a-i înșela 
pe naivi și creduli. Prezentîn- 
du-se drept inginer, director la 
Consiliul de Miniștri, a încasat 
de la Constantin Constantinescu 
45 000 lei. I-a promis un auto
turism „Mercedes" scutit de taxe 
vamale, pretinzîndu-i S7 000 de 
lei din care își încasase deja pri
ma parte. Așteptînd să-și pri
mească restul de 42 000 de lei, a 
nimerit însă la organele de cer
cetare penală. Recidivist, cu 
multe alte infracțiuni la activ, «f* va primi cu siguranță „dife
rența". Dar nu în bani. In... ani.

paradoxal
întreprinderea minieră Hune

doara a livrat — conform con
tractului — o însemnată canti
tate de dolomită Combinatului 
Siderurgic din Hunedoara. Va
loarea, aproape 150 000 lei. Au 
trecut de atunci mai bine de 
șase luni, dai’ combinatul refuză' 
să-și onoreze partea sa din con
tract. Adică să plătească. Moti
vul ? Se spune că dolomită n-ar 
fi corespuns calitativ- S-ar pu
tea. S-au mai văzut cazuri. Afir
mația trebuie totuși dovedită. Ei, 
aici, e-aici ! Dolomită în cauză 
a luat de mult drumul cuptoare
lor, fiind folosită în întregime în 
procesul de producție. Ce să mai 
credem ? Ori e laie, ori bălaie I

într-una din zilele trecute la 
sediul Inspectoratului miliției 
județului Covasna s-a prezentat 
cetățeanul Florea Vili din Bra
șov (strada Constantin Lacea nr. 
49). Aducea cu sine o poșetă de 
damă conțlnînd suma de 24 000 
lei. O găsise în apropierea pos
tului de control Hărm.an. Păgu
bașa a fost repede identificată. 
Era Maria Aldea din Brașov. Po
șeta, împreună cu întregul con
ținut, i-au fost restituite. Faptele 
s-au consumat. De ce mai insis
tăm asupra lor ? In fond, este 
vorba de un gest firesc, aparți
nând unui om cinstit.

La sfîrșitul anului trecut, la 
întreprinderea de industrializa
rea și desfacerea peștelui din 
Tulcea s-a făcut un inventar- 
Totul s-a desfășurat normal, 
fără surprize. Pe 10 februarie, a- 
nul acesta, s-a făcut un alt in
ventar cu participarea revizoru
lui contabil Gheorghe Viziru de 
la controlul financiar intern al 
întreprinderii. S-a constatat cu a- 
ceastă ocazie un plus de 72 
cutii de conserve. Iată că după 
numai șase zile, la insistențele și 
cu participarea organelor de mi
liție, același revizor contabil mai 
face un inventar. Culmea 1 De 
data aceasta se constată un plus 
de 19 718 cutii de conserve 
(76 542 lei) și încă 11 764 cutii de 
conserve acoperite cu ambalaje. 
Halal inventar I

Ca-n codru
Pădurarii C. Pescara și Gri- 

gore Ioniță, insoțiți de brigadie
rul Ion Bărbulescu au surprins 
in pădurea din raza comunei 
Alexeni (Ilfov) un cetățean pe 
cînd încerca să taie un copac. 
Somat, Stefan Merișan. 
el era infractorul, s-a. 
pus. Cu toate acestea.

căci 
su- 

,__ ____ ______ ___ din
exces de zel, sau din cine știe 
ce alte motive, Grigore Ionițăa 
dus arma la ochi și a tras in 
omul care-i aștepta pe cei trei 
să se apropie. Cartușul nu și-a 
greșit ținta. Omul a fost rănit. 
Cei trei silvicultori si-au conti
nuat însă drumul fără să le 
mai pese. Adică rănitul a. fost 
părăsit. Cum poate fi apreciată 
fapta lor ? Oricum nu-î vorba 
de o neglijență. A trage 
pușca nu e glumă. Ar trebui 
știe, 
seda

mai cu seamă, cei ce 
arme de foc.

cu 
s-o 
vo-

de

eu
„Scinteii".

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
fcheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Ne aflam în pragul sezonului legu
micol. Aprovizionarea populației cu 
legume și fructe la un nivel cores
punzător este condiționată în bună 
parte de felul în care se desfășoară 
în această etapă lucrările pregăti
toare, de măsura în care producă
torul — fermele de stat și coopera
tivele agricole de producție, ca și 
valorificatorul — întreprinderile de 
legume și fructe se., preocupă de 
crearea condițiilor pentru livrarea 
ritmică a mărfurilor la fondul pieței. 
Am întreprins zilele acestea un raid- 
anchetă pe această temă prin mai 
multe orașe și sate ale țării.

„In județul Vrancea, acțiunea de 
contractare a fondului de marfă cu 
unitățile productive s-a încheiat, ne 
informează Alexandru Boancă, di
rectorul întreprinderii de legume- 
fructe. La perfectarea contractelor 
am avut în vedere sporirea cantită
ților de produse, precum și concen
trarea lor la un număr restrîns de 
cooperative agricole — de la 56 la 
42 — în condițiile unui spor al su
prafeței legumicole pe întregul județ. 
Această specializare, care nu presu
pune ignorarea nevoilor locale-co- 
munale de aprovizionare a membri
lor cooperatori, va permite întărirea 
și permanentizarea legăturilor fur- 
nizor-beneflciar, iar aria de disper
sare a producției se va încadra în 
limitele unei folosiri judicioase a 
potențialului de forțe și a mijloace
lor de transport. Totodată, sortimen
tul de produse s-a lărgit cu încă 
6—7 soiuri, iar perioada de apariție 
și recoltare a fost mărită, pentru a 
se putea oferi populației legume și 
fructe într-un interval cît mai întins. 
Pentru prima etapă s-au inițiat mă
suri de amenajare a 3 ha solarii la 
C.A.P. Voetin și C.A.P. Băilești, cu 
tradiție în legumicultura, pentru ob
ținerea de soiuri timpurii. In gra
ficele încheiate cu cooperativele a- 
grlcole de producție s-a prevăzut 
eșalonarea livrărilor în funcție de 
necesitățile pieței".

Si în alte județe ale țării pregă
tirile sînt similare. Prezintă însă mă
surile întreprinse o garanție sufi
cientă că aprovizionarea populației 
va fi corespunzătoare șl greutățile 
apărute în anii trecuți nu se vor mai 
repeta ?

înainte de a da răspuns la aceste 
întrebări, trebuie să facem o preci
zare: venirea cu îhtîrziere -a pri
măverii a. creat condiții mai dificila’- 
pentru începerea lucrărilor pregăti
toare. De aici însă și pină la a jus
tifica toate rămînerile în urmă prin 
timpul nefavorabil este o cale lungă, 
pe care s-au „cultivat", ca șl în alți 
ani, o serie de carențe organizatorice 
(despre livrarea cu întîrziere a se
mințelor, amplasarea terenurilor iri
gate — s-a scris recent în ziarul 
nostru).

Ne vom opri în cele ce urmează 
asupra modului în care se stabilesc 
și se desfășoară relațiile dintre pro
ducător și valorificator și care, din 
păcate, provoacă serioase greutăți în 
livrarea și desfacerea produselor. Le
gătura dintre cei doi parteneri are 
Ia bază contractul, cu obligația fur
nizorului — C.A.P. — de a preda 
marfa, și a beneficiarului — I.L.F. — 
de a o ridica în condițiile stipulate. 
De cele mai multe ori însă, tocmai 
această clauză esențială este încăl
cată de ambele părți. Cauzele sînt 
multiple, ele ținînd de o serie de 
imperfecțiuni în sistemul actual de 
valorificare a legumelor și fructelor.

în primul rînd, producătorul nu 
respectă suprafețele de însămînțat 
contractate, iar livrarea produselor 
o face după cu totul alte grafice 
decît cele stabilite de comun acord 
cu valorificatorul și anexate contrac
tului. C.A.P. Stănilești, de exemplu, 
încheie pentru acest an cu I.L.F. 
Vaslui contract pentru 4 hectare de 
mazăre, ca apoi planul de producție 
să prevadă numai 2 hectare ; aceasta 
în condițiile avizării contractului de 
către uniunea județeană a C.A.P. 
Cooperativa vecină, din satul Lunca 
Banului, deși a respectat supra
fețele contractate, nu a pregătit ră
sadnițele la nivelul producției plani
ficate, din care cauză livrarea can
tităților de legume nu va mai cores
punde graficului stabilit initial cu 
beneficiarul.

La rîndul lor, I.L.F.-urile, preluî.nd 
marfa după posibilitățile de desfa- 
cere iar surplusul după dirijarea 
Departamentului de legume și fructe 
(cantități care, în anumite perioade, 
nu coincid fie cu volumul ofertei, 
fie cu cererea), nu se pot încadra 
nici ele în graficele de livrare. Așa
dar, încălcarea graficelor, care de 
fapt reprezintă nerespectarea con
tractului. se face de ambele părți 
și în țoale cazurile cu acordul tacit 
al partenerului. Cum se reflectă a- 
ceastă stare de lucruri în rețeaua 
de desfacere ? în primul rînd, prin 
alternarea unor goluri cu perioade 
de suprasaturație a unităților, la 
care se adaugă pierderile de mărfuri 
depreciate în grădinile producători
lor sau în depozite.

— Asemenea situații ar putea fi 
evitate, ne spune ing. Gheorghe Po
pescu, director adjunct al Direcției 
de contractări și achiziții din cadrul 
Departamentului legume și fructe, 
dacă graficele nu ar fi superficial 
întocmite și în neconcordantă cu 
situația reală de pe teren, iar uni
tățile de producție, uniunile județene 
ale C.A.P., direcțiile agricole ar ma
nifesta mai multă preocupare pentru 
realizarea producției în conformitate 
strictă cu planul adoptat de fiecare 
cooperativă agricolă, astfel ca livră
rile să se poată efectua în ritmul 
stabilit prin contract. Pentru aceasta 
însă trebuie să se tină seama de 
asigurarea din timp a bazei mate
riale respectarea suprafețelor iri
gate și executarea corespunzătoare 
a lucrărilor agricole. La rîndul lor 
întreprinderile de valorificare tre
buie să organizeze un control per
manent și organizat, pentru a sesiza 
din timp deficientele apărute si a 
lua măsuri corespunzătoare. Anali- 
zîndu-se situația anilor trecuți, cînd 
s-au constatat numeroase încălcări 
ale clauzelor contractuale, s-a adop
tat un nou tip de contract. în care 
se prevăd penalizări mărite atît pen
tru beneficiar, cît și pentru furnizor

în cazurile de nehyrare sau de ne- 
preluare a produselor conform gra
ficelor ; aceasta va contribui la in
staurarea unei discipline contractua
le mai riguroase. Dar numai penali
zările nu sînt de ajuns, pentru că 
oricit de drastice ar fi, ele nu se vor 
putea livra pieței în loc de legume. 
Satisfacerea continuă a cererii unor 
județe presupune aprovizionarea lor, 
în anumite perioade, cu produse din 
alte zone ale țării, iar în perioadele 
de vîrf de producție, livrarea sur
plusurilor la alți beneficiari. Este 
ceea ce se cunoaște sub numele de 
„mutații". Volumul legumelor și 
fructelor ce ajung la cumpărător 
prin astfel de operații se ridică, în 
cursul unui an, la peste o treime din 
cantitățile desfăcute prin rețeaua 
I.L.F. Ar fi fost de așteptat ca, dat 
fiind volumul ridicat al mutațiilor, 
operațiile componente să fie pregă
tite riguros, din timp, pentru ca 
desfășurarea lor să se realizeze în 
condiții dintre cele mai bune. Din 
păcate însă, investigațiile întreprinse 
au evidențiat o cu totul altă situație. 
Dacă, de regulă, repartițiile pentru 
mutații se dau de către Departament 
cu 45 zile înainte de începutul fie
cărui trimestru, pentru trimestrul II, 
de care ne mai despart doar cîteva 
zile, aceste repartiții nici măcar nu 
au fost emise. Cînd se vor mai per
fecta contractele între I.L.F.-uri, 
cînd se vor mai stabili graficele de 
livrare, e greu de spus.

— Va trebui să ne rugăm pur și 
simplu de alte I.L.F.-uri să ne fur
nizeze marfă, ca și în anii trecuți, 
ne-a spus Mihai Huțun, directorul 
I.L.F. Iași. Iar cînd județul nostru 
va fi în plin sezon de producție și 
cînd oferta va depăși necesarul de 
consum, vom merge din nou să ne 
rugăm de alte I.L.F.-uri, de data 
aceasta însă să ne cumpere mărfu
rile.

Dar chiar în condițiile în care se 
respectă termenul de emitere a re
partițiilor, mutațiile, după sistemul 
actual, nu se execută corespunzător. 
„Noi expediem anual, în alte județe, 
circa 70 la sută din volumul de mar
fă ce-1 contractăm, ne spunea șeful 
centrului ’ 
Această operație ne produce însă 
cele mai 
complică 
de vîrf de producție, la C.A.P.-urile 
de la care preluăm marfa. O regle
mentare judicioasă a modului de 
stabilire a repartițiilor și de perfec
tare a contractelor ar pune ordine 
în acest sector."

Cunoscute fiind. imperfecțiunile 
sistemului actual de mutații, solici
tăm Departamentul să ia măsuri mai 
operative pentru traducerea în fapt 
a unei modalități noi mai eficiente, 
de contractai'e între I.L.F.-uri. Spe
răm ca răspunsul să fie dat cu multă 
promptitudine, pentru a se evita pe 
cît posibil anomaliile din anii trecuți.

Desfacerea către populație, în pe
rioada sezonului, a unor produse co
respunzătoare din punct de vedfere 
calitativ este condiționată și de pre
gătirile ce se fac în prezent pentru 
amenajarea și construirea de șo- 
proane și adăposturi, ca și de mă
surile ce se întreprind pentru îm
bunătățirea muncii personalului din 
rețeaua de prelucrare și desfacere. 
Din păcate însă, majoritatea jude
țelor înregistrează serioase rămîneri 
în urmă la aceste acțiuni. în ce pri
vește personalul, mai ales cel de 
preluare a mărfii, conducătorii în
treprinderii de legume-fructe, șefii 
de centre și de depozite, ca și pre
ședinții de C.A.P.-uri, șefii brigă
zilor legumicole ne-au semnalat ne
cesitatea organizării mai raționale a 
muncii recepționerilor. La C.A.P. 
Huși, operația de preluare a legu
melor de pe o suprafață de 180 de 
hectare. în condițiile dispersării lo
turilor de culturi, este asigurată de 
un singur recepționer. Cît de riguros 
poate fi controlul in asemenea si
tuații nu este greu de dedus. Cre
dem că ar fi necesar ca conducerile 
I.L.F., Departamentul de 
fructe să analizeze mai 
menea situații.

O concluzie se 
acestor rînduri : 
aprovizionării în 
mai bune cu legume și fructe 
circulației lor corespunzătoare, 
necesar ca uniunile județene 
C.A.P.-urilor, comitetele executive 
ale consiliilor populare să reanali- 
zeze de urgentă șj în amănunțime 
problemele legate de sezonul legumi
col ce se apropie și să stabilească, 
pe această bază, măsurile cele mai 
potrivite.

piese grele, unde vor fi organizate 
două sau trei linii tehnologice, în 
funcție de varianta cea mai eficientă 
ce va rezulta din calcule.

— Este de presupus că aceste îm
bunătățiri ale fluxurilor de fabricație 
necesită unele cheltuieli. Din ce fon- 

■ duri au fost suportate ? — am între
bat.

— Cheltuielile pentru reamplasări 
de utilaje sînt foarte mici și, practic,

pentru execuția lucrărilor. După trei 
luni de la deschiderea finanțării, de
oarece nu s-a făcut nimic, în mod 
firesc banca a retras ■ creditul acor
dat. Acum se elaborează o altă do
cumentație. într-o nouă variantă, 
pentru a se obține fondurile nece
sare.

Solicitîndu-1 să ne spună de ce 
atît de puține lucruri s-au întreprins 
în uzină pentru mai buna folosire a

Este bine cunoscut că acțiunea de 
organizare științifică a producției' și 
a muncii în întreprinderi, inițiată de 
conducerea partidului, a vizat ea un 
obiectiv major folosirea cu indici 
superiori, a mașinilor și instalațiilor, 
a capacităților și suprafețelor de pro
ducție. In uzinele și fabricile din 
județul Bihor, studiile elaborate de 
la declanșarea acțiunii au evidențiat 
mari rezerve de capacități, de spo
rire, pe această bază, a producției in
dustriale. Numai anul trecut, pe sea
ma soluțiilor și măsurilor de orga
nizare științifică s-a realizat, cu ca
pacitățile existente, un spor de pro
ducție de 258 milioane lei, față de 
plan ; a crescut, totodată, eficiența 
economică, concretizîndu-se în 51 
milioane lei beneficii suplimentare.

Să vedem în ce măsură rezervele 
existente în acest domeniu au fost 
luate în considerație pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 1969. Sînt 
ele cu operativitate fructificate în în
treprinderile din județ ? Ce opreliști 
stau încă în calea finalizării unor 
studii și soluții de certă valoare 
pentru mai buna folosire a capaci
tăților de producție ? Investigațiile 
noastre la cunoscuta uzină construc
toare de mașini „înfrățirea" din 
Oradea, la fabrica de mase plastice 
„Viitorul" din aceeași localitate și la 
Uzina de utilaj minier din orașul Dr. 
Petru Groza au prilejuit concluzii 
contradictorii: pe de o parte, o 
muncă perseverentă, plină de iniția
tivă. pentru creșterea gradului de 
folosire a mașinilor și utilajelor, iar 
pe de alta, tendința de a lăsa ca lu
crurile să treneze, de a neglija a- 
plicarea măsurilor preconizate în a- 
cest sens.

O primă constatare, pe care am 
făcut-o la uzina „Infrățirea“-Ora- 
dea : aici s-a depus un mare efort 
tehnic și organizatoric pentru a ri
dica indicii de utilizare a mașinilor- 
unelte și a asigura o mai eficien
tă utilizare a suprafețelor pro
ductive. Cîteva cifre sînt 
catoare în acest sens. în 
februarie a.c., indicele extensiv 
de utilizare a mașinilor-unelte s-a 
ridicat, în medie, la 0,64 — cele mai 
multe dintre aceste utilaje fiind fo
losite în trei schimburi și numai o 
mică parte într-unul sau două schim
buri. In acest an, sarcinile de plan 
ale uzinei sînt superioare cu 9.3 la 
sută la producția marfă și cu 12,4 la 
sută la producția globală față de anul 
1968 ; practic, aceste sporuri se vor 
obține în condițiile unor investiții 
minime pentru spații noi și cu un 
număr mic de mașini-unelte în plus, 
realizarea lor bizuindu-se îndeosebi 
pe măsurile aplicate în acțiunea de 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii.

Nu ne propunem să înșirăm tot 
ceea ce s-a întreprins aici, în mod 
concret, în această privință. Pre
zintă interes, totuși, direcțiile ma
jore în care au acționat cadrele teh
nice și economice din uzină pentru a 
asigura o utilizare la un nivel supe
rior a suprafețelor de producție și a 
mașinilor-unelte, care ne-au fost a- 
mintite de inginerul-șef Emil Măr
ginean. In primul rînd, s-a studiat 
posibilitatea transferării unor opera
ții de prelucrări mecanice de pe ma
șini supraîncărcate cu sarcini, pe 
mașini mai puțin ocupate. S-a țintit 
prin aceasta nu numai să se reali
zeze o încărcare mai uniformă a uti
lajului, ci mai ales să se prelucreze 
reperele pe mașinile cu productivita
tea cea mai ridicată. O serie de ope
rații efectuate pe raboteze s-au tre
cut pe mașini de frezat, anumite 
repere au ^început să fie. .executate 
pe strunguri revolver și pe mașinile 
de frezat portal — care au un înalt 
randament — în loc de a fi prelu
crate pe strunguri normale și, res
pectiv, pe borwerkuri.

Complexitatea și nivelul tehnic ri
dicat al mașinilor-unelte construite 
de uzină au fost elementele care au 
impus ca în programarea producției 
să primeze criteriile științifice, cău- 
tîndu-se să se elimine — deși nu în
totdeauna s-a reușit acest lucru, din 
felurite motive — posibilitatea apa
riției unoi- perioade de minimă și dc 
maximă intensitate în ritmul pro
ducției. Simultan cu aceasta au fost 
elaborate studii și aplicate măsuri în 
vederea simplificării circuitelor de 
prelucrare a pieselor. In secția de 
prelucrări mecanice, utilajele au fost 
reamplasate în flux normal pe opt 
linii tehnologice. In momentul de 
față, cadrele din uzină examinează 
procesul tehnologic la atelierul de
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situație va trebui soluționată de ur
gență cu sprijinul direcției generale 
din ministerul de resort, pentru că 
altfel va afecta îndeplinirea planului 
pe acest an și pe ultimul an al cin
cinalului. Considerăm că acest spri
jin trebuie să se materializeze și în 
fundamentarea exigentă a măsurilor 
organizatorice adoptate, pentru a 
nu se repeta situația de anul trecut 
de la forjă, cînd soluția de extindere 
a halei pe verticală și de montare a 
unui pod rulant n-a corespuns ce
rințelor utilizării superioare a capa
cităților de producție.

O examinare aparte se cuvine a- 
cordată problemelor de la fabrica de 
mase plastice „Viitorul“-Oradea. Aici, 
studiile pentru creșterea gradului de 
utilizare a capacităților de producție 
nu lipsesc, fiind stabilite diferite mă
suri în acest scop. Eficacitatea lor 
n-a fost insă totdeauna la nivelul 
așteptărilor, al eforturilor materiale 
depuse. Principala carență constă în 
timpi mari de oprire a mașinilor 
din cauze diferite : defecțiuni me
canice, lipsă de materie primă, 
inexistența unor comenzi s.a. Din a- 
ceste motive, în luna februarie, din 
timpul de lucru planificat al utila
jelor s-a folosit la atelierul de in
jecție 89 la sută, la cel de periuțe 
de dinți — 42 la sută, la atelierul 
de confecționat ambalaje — 47,5 la 
sută, iar la monofilamente — 85 la 
sută. Conducerea fabricii apreciază, 
pe drept cuvînt, că nu e suficient a- 
jutată în procurarea unor piese de 
schimb, a unor dispozitive și scule 
ajutătoare („De doi ani ne zbatem 
să obținem ca uzina „Nicovala“-Sighi- 
șoara, aparținînd tot de ministerul 
nostru, să ne confecționeze un ri
dicător hidraulic și abia acum am 
reușit să-1 contractăm" — ne-a spus 
șeful serviciului organizarea produc
ției), în aprovizionarea ritmică cu 
anumite materii prime și materiale 
și în soluționarea multor aitor pro
bleme tehnice și organizatorice.

Anumite greutăți în folosirea cu 
indici superiori a potențialului lor 
tehnic sînt generate de deficiente 
în aprovizionarea cu materiale și la 
„Înfrățirea“-Oradea, ca și la Uzina 
de utilaj minier din orașul Dr. Petru 
Groza. Tov. Benone Costache, șeful 
serviciului aprovizionare de la Uzina 
de utilaj minier, ne spunea că circa 
1.60 metri liniari de transportoare nu 
pot fi finalizate din lipsă de motoare 
electrice, iar din cauza întîrzierii li
vrărilor la tabla de 10 mm, o pro
ducție neterminată de vagoneți in 
valoare de 1,2 milioane lei în
carcă inutil stocurile uzinei. La „în
frățirea" apar uneori „goluri" în 
producție, iar măsurile organizato
rice sînt date peste cap din lipsă de 
fontă, laminate, pietre de polizor etc. 
Se ajunge aici fie din cauză că a 
întîrziat primirea repartițiilor de la 
direcțiile generale de resort din mi
nister, fie că furnizorii nu-și respec
tă obligațiile contractuale.

Concluzia ce s-a desprins din an
cheta noastră este că problemele prix 
vitoare la folosirea utilajelor, în ge
neral a capacităților de producție, 
sînt examinate peste tot în acțiu
nea de perfecționare a organizării 
producției și a muncii, dar nu întot
deauna se aplică cu operativitate so
luțiile preconizate, ceea ce scade din 
eficienta acestei acțiuni. De aici ne
cesitatea ca, în perioada următoare, 
comitetele de direcție să urmărească 
riguros înfăptuirea programului de 
măsuri și să creeze — cu sprijinul 
ministerelor de resort — toate con
dițiile propice pentru utilizarea la 
un grad superior a potențialului de 
producție de care dispun întreprinr 
dările. ■

capacităților productive, inginerul- 
șef Stancu Gheorghe a replicat cu 
vădită intenție de a argumenta con
trariul : „Nu credem deloc 
stat degeaba". Am insistat: 
atestă că aplicarea măsurilor 
și este în continuare tardivă, 
rantă. „Se prea poate — ne-a răs
puns el — dar acestea sînt posibili
tățile noastre".

Despre ce posibilități e vorba ? 
Comitetul de direcție n-a reușit încă 
— și nici în perspectivă nu se între
zăresc măsuri eficace în acest sens — 
să organizeze un sector cit de cit ca
pabil să realizeze amenajări interne 
intr-un timp scurt, fără tergiversări 
de la un an la altul. Mecanicul-șef 

.dispune de o grupă restrînsă de oa
meni; care executa și lucrări de in
vestiții — mărunte, ce-i. drept — și 
lucrări de îmbunătățire a folosirii 
unor suprafețe productive. Această

nu afectează prețul de cost — a pre
cizat inginerul-șef. Explicația este 
simplă: mașinile-unelte ușoare sînt 
instalate pe covor de cauciuc, astfel 
că mutarea lor durează cîteva ore. 
La atelierul de piese grele, unde vor 
fi. necesare noi fundații, vom exe
cuta, probabil, lucrările prin credite 
bancare.

Inițiativă, spirit practic și perse
verență — iată ce caracterizează 
munca specialiștilor, a întregului co
lectiv de la uzina „înfrățirea" în 
examinarea și punerea în valoare a 
rezervelor producției. In acest do
meniu ei vizează în continuare noi 
măsuri, noi laturi ale activității eco
nomice și se poate aprecia că re
zultatele . de pînă apum vor i'i conso
lidate și amplificate. .

Cum stau lucrurile, din acest punct 
de vedere, la Fabrica de mase plas
tice „Viitorul“-Oradea și Uzina de 
utilaj minier din orașul Dr. Petru 
Groza ? (Desigur, nu se poate face o 
paralelă între cele două unităti in
dustriale, dat fiind specificul pro
ducției și nivelul diferit al dotării 
lor tehnice). La această din urmă în
treprindere ne-au reținut atenția două 
studii orientate spre utilizarea supe
rioară a capacităților de producție. 
Primul — mărirea producției la tur
nătorie prin lucrări de amenajare și 
redistribuirea suprafețelor producti
ve — a fost elaborat în 1967 și fina
lizat în acest an, mai precis în luna 
ianuarie. Eficiența lui : un plus de 
producție de 203 tone oțel pe an. 
Al doilea, privitor la mărirea capa
cității de producție la forjă, a fost 
întocmit anul trecut, cînd s-a soli
citat și s-a obtinut creditul bancar

că am 
faptele 
a fost 
inope-

Nicoiae PANTILIE 
loan PITICU

Șî:

la sfîrșitul 
asigurarea

legume și 
atent ase-

(Urmare din pag. I)

Siguranță, prevedere și Înțelepciune

Mihai IONESCO

complex de împrejurări, care 
mai obiective nu pot fi socotite, 
zootehnia a avut de așteptat pînă ce 
i-au fost livrate primele cantități de 
biostimulatori. Cert este că, în a- 
ceastă perioadă, au crescut pagubele 
provenind din nerealizarea produc
ției planificate și, respectiv, a acu
mulărilor prevăzute. ■

La Cluj, instalația de 
de calciu de la fabrica 
hiberna încă și în luna 
fiindcă cine trebuia nu 
iit din timp să asigure materiile 
prime din import. Oricit ar părea 
de paradoxal, faptele arată că pre
ocupările pentru achiziționarea ma
teriilor nrime au început să se con
cretizeze abia la jumătatea anului 
trecut, cînd s-au definitivat fișele 
tehnice de import, iar contractele 
cu furnizorii străini s-au încheiat 
înceoînd cu luna noiembrie si u- 
nele din ele chiar în ianuarie 1969.

O situație diferită prezintă capa
citatea de 4 500 tone/an trefilate cu
pru de la .Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante București, ra
portată, de asemenea, ca intrată 
in funcțiune în decembrie 1968. 
Pentru realizarea capacității su- 
Dlimentare menționate au fost in-

pantotenat 
„Terapia" 
februarie, 

s-a îngri-

Arad. Tineri la muncă patriotică pentru înfrumusețarea orașului

stalate trei trefiloare aduse din im
port. în total, ținînd seama si de 
cheltuielile de montaj, de construc
ții si Instalații aferente, statul a 
investit aici aproape 6 milioane 
lei. Două din cele trei trefiloare noi, 
cărora comisia de recepție le-a con
firmat, pe baza probelor efectuate, ca
litățile funcționale, stau încă inacti
ve ; ele sînt instalate într-un colț al 
unei prea solide hale noi, ca într-un 
tablou neanimat care ar putea 
fi intitulat la rigoare „tehnică 
moartă". Prea multe explicații 
s-au dat organelor de control 
băncii. Si. la drer>t vorbind, 
buie să-i înțelegem ne tovarășii
fabrică și din directja de resort . a 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini că ar fi fost destul 
de dificil, pentru că. de fapt, ele 
nu au o motivare temeinică. S-a 
invocat pînă si temperatura scă
zută din hală, sau blocarea cu ză
padă a drumurilor de acces, argu
mente asupra cărora nu vom stă-

nu 
ale 

tre- 
din

rui. Este de așteptat 
ducerii Ministerului 
strucțiilor de Mașini 
clarificată problema 
tăți, deocamdată în 
zată, și să ia neîntîrziat măsurile ce 
se impun pentru ca resursele inves
tite să înceapă a da cît mai curînd 
toate roadele scontate.

Arătam mai înainte că sînt si u- 
nele capacități industriale, date în 
funcțiune în decembrie 1968. care 
au avut un demarai lent.' Din con
statările făcute rezultă că realiza
rea parțială a sarcinilor olanului de 
producție la unitățile respective se 
datoreste în bună narte si insufi
cientei preocupări pentru pregăti
rea din timp si temeinică a cadre
lor necesare. Se știe că statul 
loca. în cadrul fondurilor de in
vestiții repartizate.' însemnate sume 
pentru recrutarea calificarea și 
specializarea muncitorilor ce ur
mează să asigure buna desfășurare

Asigurarea autoturismelor la ADAS
Materializarea spiritului de 

prevedere prin asigurare se 
dovedește, în condițiile orga
nizării actuale a societății, tot 
mai necesară.

Asigurările nu se încheie de 
teamă sau de neliniște. Ele re
flectă o anumită educație ci
vică, înțelegerea necesității 
preîntîmpinării consecințelor 
materiale, mai greu de supor
tat, ale unor situații deosebite. 
Persoana care încheie o asigu
rare de viață, de exemplu, nu 
o face de teama zilei de tnîine. 
Desigur, undeva în conștiința 
sa se află și grija pentru su
portarea mai ușor a unor ne
cazuri. Dar aceasta nu are ni
mic comun cu frica, ci cu PRE
VEDEREA.

Mulți dintre conducătorii a- 
matori s-au convins că asigu
rarea constituie un mijloc efi
cient de compensare a pagu
belor survenite în timpul cir
culației sau al staționării au
toturismelor.

Despăgubirile primite le-au 
dat posibilitatea să-și refacă 
sau să-și înlocuiască autoturis
mele avariate sau distruse. Nu
mai în -anul 1968 ADAS a 
plătit despăgubiri de peste 13 
milioane lei pentru avarii și 
distrugeri ale autoturismelor 
asigurate.

Este firesc deci ca variatele 
forme de asigurare ale autotu
rismelor, care conferă asigu- 
raților utilitate și avantaje ma
xime, să fie solicitate tot mai 
mult. în prezent FIECARE AL 
TREILEA POSESOR DE AU
TOTURISM ESTE ASIGURAT 
LA ADAS. Iată așadar un e- 
xemplu convingător, pentru 
cei care au neglijat pînă acum 
să ia o astfel de măsură de 
prevedere.

Vă reamintim care sînt a- 
ceste asigurări:

• Asigurarea de autoturisme 
pentru cazurile de avarii și 
pentru despăgubiri civile (se 
încheie fie separat, fie pentru 
ambele cazuri).

• Asigurarea pentru cazu
rile de avarii cu răspundere 
limitată.

® Asigurarea globală a auto
turismelor.

• Asigurarea conducătorilor 
care conduc autoturismele u- 
nităților socialiste sau ale al
tor persoane.

• Asigurarea suplimentară 
pentru cazurile de accidente 
ale conducătorilor de autoturis
me și a altor persoane aflate 
in autoturism.

® Asigurarea suplimentară 
pentru cazurile cînd autoturis
mul este condus de alte per
soane decît asiguratul.

din partea con- 
Industriei Con- 
să nu lase ne- 
acestei capaci- 
parte imobili-

a-

a procesului de producție în noile 
unităti industriale. Constatările re
cente. la care ne-am referit, 
confirmat că neglijarea acestei 
cini de importantă majoră se 
teste scump încă din primele 
după intrarea în funcțiune a 
lor obiective sau capacități de__
ducție. Dacă Fabrica de motoare elec
trice Pitești a avut în ianuarie și în 
cursul lunii februarie a. c. greutăți 
în realizarea producției planificate, 
aceasta s-a datorat în principal fap
tului că o parte din muncitori — 
necesari acoperirii sporului de ca
pacitate intrat în funcțiune la sfîr
șitul lunii decembrie 1968 — nu au 
fost calificați din timp, iar alții, 
îndeosebi la secția bobinai, au fost 
angajați abia după darea în func
țiune. Greutăți similare și. în con
secință, rezultate în producție sub 
prevederi s-au înregistrat din 
ceeași cauză si la secția de lan
țuri a uzinei metalurgice „Cioca- 
nul"-Nădrag.

au 
sar- 
plă- 
zile 
noi- 
pro-

a-

Nu ne-am propus să ne referim 
la toate cauzele, foarte variate, care 
au început să impieteze eficienta 
fondurilor investite la cele cîteva 
capacități analizate. Un lucru 
desprinde însă, ca o necesitate 
prim ordin în acest an, cînd 
mează să intre în funcțiune 765 
obiective noi. din care peste

importante : 
depuse pentru 
termenelor de 
trebuie acor- 
atentie rezol-

se 
de 

ur- 
de 

400
obiective productive 
paralel cu strădaniile 
stricta respectare a 
intrare în funcțiune, 
dată cea mai mare 
vărli la timp a problemelor de care 
depinde buna funcționare din pri
ma zi după intrarea în producție a 
noilor unităti si capacități indus
triale. Organelor Băncii de Inves
tiții le revine îndatorirea ca. prin 
controlul pe care îl exercită, să 
determine luarea la momentul o- 
portun de către beneficiarii de in
vestiții și organele lor de resort a 
tuturor măsurilor de care depinde 
desfășurarea în bune condiții a acti
vității noilor capacități de producție, 
atingerea în cît mai scurt timp a re
zultatelor economice și financiare 
ce se scontează să se obțină, po
trivit prevederilor din proiect. Nu
mai așa se poate asigura pe deplin 
eficienta economică a investițiilor, 
in înțelesul complex al acestei no
țiuni.

*
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎN TURCIA
Dineu oferit

de președintele Turciei
? Cuvîntarea 
președintelui 

Cevdet Sunay
Stimate domnule președinte,

Aș vrea să încep prin a-mi exprima satisfacția de 
a vedea și de a avea oaspeți în țara noastră pe dis
tinsul președinte al Consiliului de Stat al țării prie
tene, Republica Socialistă România, și pe stimata sa 
soție.

Faptul că sînteți cel dinții președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România care ne vi
zitează țara conferă acestei vizite un caracter deosebit.

Această vizită, la care participă valoroși colaboratori 
al dv., constituie o dovadă a faptului că relațiile 
turco-române se află într-un stadiu înaintat.

In ultimii ani, între țările noastre au avut loc vizite 
reciproce la nivelul parlamentarilor, al miniștrilor de 
externe și al primiloi miniștri, iar contactele care au 
avut loc cu aceste prilejuri au fost utile din nume
roase puncte de vedere. Profitînd de aceste prilejuri, 
oamenii de stat ai celor două țări s-au cunoscut mai 
îndeaproape, au procedat la un schimb de vederi cu 
privire la problemele internaționale și cele ale rela
țiilor bilaterale și au putut constata la fața locului 
problemele dezvoltării țărilor noastre, precum și re
zultatele obținute ca urmare a rezolvării acestora po
trivit soluțiilor găsite.

Noi sîntem convinși că aceste contacte au fost utile 
și în ce privește găsirea unor posibilități mai largi 
pentru exprimarea sentimentelor pe care și le nutresc 
națiunile noastre.

Contactele dintre reprezentanții â două națiuni,-cum 
sînt turcii și românii, care, cunoscîndu-se îndeaproape 
începînd din secolul al XIV-lea și pînă în prezent, 
și-au împărtășit tradițiile, și-au înțeles năzuințele și 
eforturile, pregătesc un teren mai larg, precum și noi 
posibilități de dezvoltare a relațiilor noastre.

Prin vizita pe care Excelența Voastră o face în țara 
noastră, aceste contacte au cunoscut nivelul cel mai 
înalt. Nu încape nici o îndoială că această vizită, 
căreia distinsa dv. personalitate îi conferă o valoare 
deosebită, va juca un rol foarte însemnat în dez
voltarea relațiilor dintre cele două țări.

în timpul șederii dv. în Turcia, veți avea prilejul de 
a constata personal sentimentele nutrite față de dv. și 
față de națiunea română al cărei înalt reprezentant 
sînteți. Vizitele pe care, în afară de capitala țării noas
tre — Ankara — le veți face la Istanbul și Izmir, vă 
vor prilejui un larg contact cu poporul turc. Vă urez 
ca, în urma constatărilor pe care le veți face în acest 
cadru, să vă înapoiați în țara dv. cu cele mai frumoase 
impresii despre țara noastră.

If*
Stimate domnule președinte,

Această vizită ne va da posibilitatea să facem un 
schimb de păreri cu privire la evoluția situației inter
naționale, precum și cu privire la relațiile prietenești 
dintre cele două guverne ale noastre, relații al căror 
stadiu ne dă satisfacție.

Știu că sîntem de acord în ce privește relațiile inter
naționale și problemele pe care le creează acestea și, 
în primul rînd, în ce privește necesitatea de a crede 
în apărarea păcii și de a acționa în această direcție. 
După părerea noastră, o pace echitabilă și durabilă se 
poate fundamenta pe principiile independenței statelor, 
egalității în drepturi, ale integrității teritoriale, neames
tecului în treburile interne. Respectarea înțelegerilor 
încheiate în mod liber și pe baza drepturilor și intere
selor legitime constituie unul din principiile indispen- 

cilo păcii
Instaurarea păcii în întreaga lume necesită inițiative 

pașnice. A rezolva neînțelegerile prin metoda faptului 
împlinit, a se căuta cu orice preț impunerea interesu
lui propriu sau a formula pretenții teritoriale — toate 
acestea nu sînt în interesul păcii.

Poziția Turciei față de situațiile critice din ultimii 
ani, a căror evoluție periclitează pacea în regiunea 
noastră și în lume, se bazează tocmai pe aceste 
principii pe care guvernul nostru și le însușește cu 
hotărîre. . „

Atitudinea ponderată pe care am avut-o pina acum 
în ce privește problema cipriotă, care constituie o cauză 
națională și legitimă a Turciei, este o dovadă a 
acestei politici tradiționale. Rezolvarea grabnică a 
problemei cipriote prezintă o mare importanță pentru 
apărarea păcii și securității. Dorința noastră este ca 
evoluția ulterioară a negocierilor care au loc între 
reprezentanții celor două naționalități de pe insulă să 
deschidă calea soluționării definitive pentru toate 
părțile interesate.

Stimate domnule președinte,

Cu acest prilej, doresc să mă refer la relațiile 
turco-române care constituie adevăratul scop al aces
tei vizite. înainte de toate, țin să subliniez că între 
noi nu există nici un fel de neînțelegeri. Relațiile 
noastre aflate într-un stadiu satisfăcător sînt pe un 
drum bun și se dezvoltă cu fiecare zi.

înțelegerile realizate în ultimii ani în numeroase 
domenii, cum sînt comerțul, turismul, comunicațiile, 
convențiile consulare și de asistență juridică, au fost 
utile reglementării și dezvoltării relațiilor noastre, 
încă de pe acum, în toate aceste domenii ale coope
rării, rezultatele sînt fructuoase. Cu atît mai mult 
merită să subliniem dorința ca relațiile noastre să, se 
intensifice și să se dezvolte în toate domeniile, potrivit 
intereselor celor două țări. Noi nu vedem nimic care 
să împiedice împlinirea acestui scop și sperăm că 
relațiile noastre vor continua să se dezvolte.

Atît Turcia cît și România depun eforturi mari 
pentru dezvoltarea și propășirea lor. Firește, în unele 
domenii ne putem afla în fața unor probleme asemă
nătoare. Dezvoltarea relațiilor noastre poate constitui 
un element al rezolvării cu succes a acestor probleme.

Stimate domnule președinte,

încheind cuvîntul meu, ridic paharul în onoarea 
Excelenței Voastre, a stimatei dv. soții și a distinșilor 
membri ai delegației dv. și urez prosperitate și feri-? 
cire națiunii române, a cărei apropiere istorică o 
simțim și pentru care nutrim simțăminte de prie
tenie. (Aplauze).

Cuvîntarea 
președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinta,
Distinsă doamnă Sunay,
Doamnelor și domnilor.

Doresc să exprim, în numele meu și al soției mele, al 
colaboratorilor mei, călduroase mulțumiri Excelenței 
Voastre, stimatei dumneavoastră soții, pentru amabila 
invitație de a vizita țara dumneavoastră, să vă mulțu
mesc dumneavoastră pentru primirea cordială care ni 
s-a făcut. Doresc totodată să exprim calde mulțumiri 
populației Ankarei pentru primirea foarte călduroasă 
pe care ne-a făcut-o. în aceasta vedem o manifestare a 
relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre. Ați 
rostit, domnule președinte, cuvinte alese la adresa 
noastră, a poporului și patriei noastre. Dați-mi voie să 
vă încredințez de sentimentele de considerație pe care, 
la rîndul nostru, vi le purtăm, de stima pe care po
porul român o nutrește față de poporul turc.

Am venit la dumneavoastră animați de dorința de a 
ne cunoaște mai bine și, în cadrul unor schimburi des
chise de vederi, de a găsi căile pentru adîncirea și 
extinderea pe planuri multilaterale a legăturilor de co
laborare dintre România și Turcia, corespunzător inte
reselor celor două popoare ale noastre și aspirațiilor 
de pace ale tuturor națiunilor lumii.

Pentru realizarea acestor obiective există — după 
convingerea noastră — premise favorabile. Avînd țăr
murile scăldate de apele aceleiași mări, România și 
Turcia sînt țări vecine, pe care însăși geografia le de
termină să trăiască în bună înțelegere și amiciție. Ați 
vorbit Excelență, despre istorie. E adevărat că istoria 
ne învață să ducem o viață pașnică. Noi oamenii po
litici avem sarcina și răspunderea în fața popoarelor 
noastre de a lupta pentru făurirea istoriei de astăzi 
și a celei de mîine care trebuie să fie o istorie a 
prieteniei și a colaborării dintre popoarele noastre. în 
același timp, popoarele noastre sînt apropiate de inte
resul reciproc, profundi de a-și concentra energia fău
ririi unei economii și culturi prospere, ridicării nivelu
lui lor de civilizație. Vă este, desigur, cunoscut că 
tocmai în această direcție se îndreaptă efortul creator 
conștient al poporului român. Cunoaștem că și țara 
dumneavoastră este preocupată de dezvoltarea econo
miei, de făurirea unei industrii și agriculturi moderne.

Constatăm cu plăcere că în ultimii ani relațiile din
tre țările noastre s-au activizat. Au crescut schimburile 
comerciale, tehnico-științifice și în alte domenii, sînt 
în curs de perfectare proiecte de cooperare economică ; 
s-au amplificat legăturile cultural-artistice și turistice. 
Un rol important în adîncirea acestor raporturi l-au 
avut vizitele reciproce ale primilor miniștri, precum și 
întîlnirile dintre reprezentanții parlamentelor și guver
nelor țărilor noastre. Exprimîndu-ne satisfacția față de 
acest bilanț, considerăm că el nu epuizează nici pe 
departe posibilitățile de creștere și diversificare a 
schimburilor noastre economice, de cooperare pe tărîm 
industrial, tehnico-științific și cultural și ne bucură 
că și dumneavoastră doriți să se fructifice tot mai am
plu posibilitățile existente, să se intensifice colaborarea 
dintre țările noastre.

Firește, evoluția pozitivă a relațiilor româno-turce 
răspunde în primul rînd intereselor popoarelor noas
tre ; dar ea are totodată o evidentă însemnătate inter
națională. Este azi notoriu faptul că una din modali
tățile primordiale pentru statornicirea și consolidarea 
unui climat politic internațional sănătos îl constituie 
dezvoltarea unor raporturi normale între state, indife
rent de orînduirea lor socială. Consolidarea păcii și 
securității și normalizarea relațiilor interstatale se află 
într-o strînsă interdependență, condiționîndu-se re
ciproc. Practica demonstrează că aceste obiective pot fi 
atinse numai în măsura în care fiecare stat pornește 
de la dreptul imprescriptibil al tuturor popoarelor de 
a-și hotărî singure destinul, fără ingerințe din afară, 
de la respectul față de principiile independenței și su
veranității naționale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului reciproc.

Stimate domnule președinte, constatăm cu satisfacție 
că aceste principii călăuzesc și activitatea guvernului 
turc și vedem în aceasta o premisă pentru dezvolta
rea și mai bună a relațiilor dintre țările noastre. Noi 
pornim de la faptul că în situația de astăzi nu forța 
agresivă, ci rațiunea trebuie să prevaleze în viata 
lumii contemporane. Noi credem cu toată convingerea 
că spiritul responsabilității față de destinele omenirii 
incumbă tuturor statelor, mari și mici, tuturor oameni
lor politici, îndatorirea de a acționa hotărît și perse
verent pentru stingerea focarelor de război existente în 
lume, pentru soluționarea prin tratative a problemelor 
litigioase, pentru concentrarea eforturilor în direcția 
continuării și adîncirii destinderii în viața internațio
nală.

Republica Socialistă România își desfășoară activi
tatea internațională corespunzător acestor precepte 
majore tinzînd ca, prir. dezvoltarea raporturilor cu 
toate statele, prin inițiative și propuneri constructive, 
să-și sporească contribuția la efortul general pentru 
menținerea și consolidarea păcii.

Constatăm cu satisfacție că Republica Turcia se pro
nunță, la rîndul ei, pentru îmbunătățirea climatului 
internațional, pentru colaborare între state. In această 
direcție noi vedem că există un teren larg pentru dez
voltarea colaborării între cele două țări ale noastre, 
în viața internațională, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, în alte organizații și foruri putem con
lucra tot mai activ împreună cu alte state iubitoare 
de pace, pentru realizarea unor progrese substanțiale 
pe calea asigurării securității în Europa și în lume.

Un domeniu important în care cele două țări ale 
noastre pot conlucra rodnic este, după părerea noas
tră, îmbunătățirea climatului în Balcani. Cred 
că nici un efort nu este prea mare pentru a 
face ca Balcanii — altă dată unul din focarele de ne
liniște ale Europei — să devină o zonă a bunei veci
nătăți și a cooperării fructuoase. Aceasta ar fi o con
tribuție remarcabilă la securitatea întregului conti
nent european, la cauza generală a păcii.

Cu aceste gînduri și sentimente, ridic paharul pen
tru dezvoltarea legăturilor româno-turce, pentru sănă
tatea Excelenței Voastre, domnule președinte, a doam
nei Sunay, pentru sănătatea dumneavoastră, domnule 
prim-ministru și a doamnei Demirel, a tuturor celor 
prezenți aici. (Aplauze).

RECEPȚIE

LA PALATUL

PREZIDENȚIAL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, a 
participat, luni seara, la o recepție 
oferită în onoarea sa, în saloanele 
palatului prezidențial „Cankaya" 
de președintele Cevdet Sunay și 
soția sa.

Sosirea în sala de recepție a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
președintelui Cevdet Sunay a fost 
salutată de asistență prin îndelungi 
aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Turciei.

La recepție au participat persoa
nele oficiale române și turce care 
au luat parte la dineul oferit de 
președintele Cevdet Sunay, precum 
și numeroși alți invitați, reprezen
tanți ai vieții politice, culturale și
științifice din Turcia.

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Ankara, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

în timpul vizitei protocolare la 
președintele Turciei

Sosirea
(Urmare din pag. I)

a Ankara

DEPUNERI 
DE COROANE

Luni la ora 16,00, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Mustafa Ke
mal Ataturk. în semn de omagiu 
adus marelui om de stat, înte
meietor al Turciei moderne.

La ceremonie au asistat tovarășii 
Ilie Verdeț, Corneliu Mănescu, Oc
tavian Groza și ambasadorul Ro
mâniei la Ankara, Grigore Gea- 
mănu.

Situat pe vîrful unei coline din 
imediata apropiere a Ankarei, 
Mausoleul „Anit Kabir", a cărui 
construcție a început în anul 1944, 
se compune dintr-un vast edificiu 
în stil clasic, precedat de un platou 
la care se ajunge printr-o scară 
monumentală dublă, ornată cu ba
soreliefuri. în fața scării se întin
de o esplanadă acoperită cu dale 
mari și flancată de galeriile care 
găzduiesc Muzeul Atatiirk. O alee 
triumfală, decorată cu lei de gra
nit în stil neo-hitit, duce la espla
nadă.

Mausoleul propriu-zis, construit 
după planul arhitectului turc Emin 
Onat, se prezintă sub forma unui 
templu înconjurat de porticuri 
străjuite de stîlpi tăiați într-un 
travertin de culoare gălbuie. Pe
reții interiori ai marelui hol fu
nerar sînt decorați cu plăci de 
marmură roșie, iar plafonul este 
îmbrăcat cu un somptuos mozaic 
din aur, in care sînt reproduse

motive decorative turcești. Mor- 
mîntul lui Mustafa Kemal Ata- 
tiirk este format dintr-un bloc 
monolit de marmură de 40 de 
tone.

La mausoleu, în întîmpinarea 
oaspeților români, au venit guver
natorul regiunii Ankara, coman
dantul garnizoanei și primarul o- 
rașului Ankara, precum și alți re
prezentanți ai organelor locale, 
generali, ofițeri superiori. A fost, 
de asemenea, de față Kâmuran 
Giiriin, ambasadorul Turciei la 
București.

O unitate militară de gardă a 
prezentat onorul.

A fost depusă o coroană, pe ale 
cărei panglici sînt înscrise cuvin
tele : „Din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu". Cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
semnează apoi în cartea de onoare 
a mausoleului, în care au fost în
scrise cuvintele : „Omagiu memo
riei eminentului om de stat, Mus
tafa Kemal Atatiirk, creatorul 
Turciei moderne".

In continuare, președintele Con
siliului de Stat, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a 
vizitat Muzeul Atatiirk, din incinta 
mausoleului, în care sînt expuse 
interesante documente și obiecte 
personale ce au aparținut condu
cătorului luptei pentru eliberarea 
națională a Turciei.

Caglayangil, cu soția, Ibrahim 
Sevki Atasagun, președintele Se
natului, Ferruh Bozbeyli, preșe
dintele Adunării Naționale, ge
neralul Memduh Tagmac, șeful 
statului major general, membri 
ai guvernului, înalți demnitari 
turci, generali, ofițeri superiori și 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Ro
mâniei la Ankara, Grigore Gea- 
mănu, și membrii ambasadei ro
mâne.

Se aflau, de asemenea, de față 
Kâmuran Giiriin, ambasadorul 
Turciei la București, șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
Ankara, cu soțiile, șefi ai unor or
ganizații internaționale care își 
au reședipța la Ankara, ziariști 
români și turci, corespondenți ai 
presei străine.

Deasupra aeroportului Esenboga 
apare avionul oficial care, de la 
frontieră și pînă la Ankara a fost 
escortat de avioane cu reacție ale 
forțelor armate ale Turciei.

La ora 11,30 avionul ateri
zează. Coboară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, și persoanele 
oficiale române. La scara avio
nului, oaspeții sînt întîmpinați 
cordial de președintele Cevdet 
Sunay, cu soția, de primul mi
nistru al Turciei, Suleyman De
mirel, cu soția.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentați membrii con
ducerii de stat a Turciei veniți 
în întîmpinare.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice, ai organiza
țiilor internaționale și persoanele 
oficiale aflate pe aeroport.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Turciei. Coman
dantul gărzii militare de onoare 
prezintă raportul. Apoi președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu președintele Cevdet 
Sunay, trec în revistă garda mi
litară aliniată pe aeroport

Cei doi președinți, împreună 
cu persoanele oficiale care îi în
soțesc, s-au îndreptat spre salo

La Mausoleul lui Mustafa Kemal AtatOrk

nul oficial al aerogării, unde, 
după tradiție, sînt primiți oaspe
ții de seamă ai Turciei.

Intre cei doi șefi de state șl 
persoanele oficiale române și 
turce a avut loc o convorbire 
cordială.

Răspunzînd solicitărilor nu
meroșilor reprezentanți ai presei, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut urmă
toarea declarație :

' „Aș dori, în primul rînd, să 
mulțumesc domnului președinte 
Sunay și celorlalți colaboratori 
ai domniei sale, pentru primirea 
foarte cordială care mi s-a făcut. 
Doresc să transmit din partea po
porului român un salu* cordial 
pentru președintele Turciei, pen
tru conducătorii acestei țări și 
pentru poporul turc.

Am venit in Turcia animați de 
dorința cea mai sinceră de a sta
bili împreună căile pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
multilaterală între România și 
Turcia. Sînt convins că vizita 
noastră și convorbirile pe care le 
vom avea cu domnul președinte, 
cu primul ministru și ceilalți con
ducători al Turciei vor contribui 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
popoarele noastre".

Numeroși locuitori al Ankarei, 
prezenți la aeroport, și-au mani
festat sentimentele de simpatie 
față de oaspeții români. Vizita 
debutează într-o atmosferă caldă, 
expresie a spiritului de colabo
rare, înțelegere și stimă reciprocă 
care caracterizează relațiile dintre 
cele două state și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Cevdet Sunay iau apoi loc 
împreună într-o mașină care, în 
fruntea celorlalte mașini oficiale, 
se îndreaptă spre reședința dele
gației române de la „Konuk 
Kosku". Convoiul oficial trece 
prin noul cartier al Ankarei Ye
ni Mahale, prin bulevardele Is
tanbul, Cumhuriyet și Atatiirk'.

Așezată în inima podișului 
Anatoliei, Ankara — străveche 
așezare — apare ca un oraș mo
dern, agreabil, cu bulevarde largi 
și drepte, străjuite de clădiri im
punătoare, într-un stil sobru, în
conjurate de verdeață abundentă, 
care contrastează cu ținuturile 
aride din împrejurimi.

De-a lungul traseului zeci și 
zeci de mii de cetățeni ai capi
talei turce au salutat cu multă 
cordialitate pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Se văd drapele 
românești și turcești fluturînd în 
bătaia vîntului.

Cercurile oficiale și cercuri 
largi ale opiniei publice turce 
au exprimat deosebita sa
tisfacție față de vizita președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, subli
niind importanța pe care o are 
această vizită pentru dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de 
colaborare multilaterală ro- 
mâno-turcă. în declarații ale 
conducătorilor de stat și în arti
cole de presă este subliniat faptul 
că în politica lor externă România 
și Turcia militează consecvent 
pentru traducerea în viață în re
lațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, ale egalității și respectu
lui reciproc, afirmînd astfel ata
șamentul lor trainic față de idea
lurile păcii între popoare.

Relevînd personalitatea preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, presa a salu
tat această vizită ca un moment 
deosebit al dezvoltării continue 
a relațiilor româno-turce în cele 
mai diverse domenii de activi
tate, ca o contribuție adusă la 
consolidarea bunelor relații și 
a păcii în Balcani.
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VIZITA ÎN TURCIA 
A PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT
Sub semnul dorinței de colaborare 

amicală multilaterală

cinema Virtuțile nuvelei

Relatările din cuprinsul ziarului 
redau, moment cu moment, desfă
șurarea primei zile a vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României în Turcia. Dorim ca în 
cele ce urmează să împărtășim cî- 
teva. din reflecțiile si impresiile 
noastre, ale acelora care am avut 
prilejul să fim martori ai acestui 
memorabil eveniment.

A fost mai întâi revelația unor e- 
lemente care definesc apropierea 
dintre cele două popoare. Faptul 
că avionul oficial a străbătut 
distanta București—Ankara în mai 
puțin de o oră si jumătate, cam tot 
atât cît sîntem obișnuiți să par
curgem pe calea aerului traseul 
București—Baia Mare, ne-a dat. iz
bitor si concret, conștiința unei ve
cinătăți care este destinată si ami
ciției si colaborării între popoarele 
din cuprinsul aceleiași zone geogra
fice. Această conștiință este întări
tă de intuiția că sub noi, la o mică 
distantă, apele Mării Negre scaldă 
țărmurile celor două țări, oferind o 
cale de comunicație lesnicioasă și 
avantajoasă schimbului de bunuri, 
prezentând interes pentru progresul 
fiecăreia dintre țările noastre. Sur- 
volînd spațiul aerian a trei țări 
balcanice, reflectăm. în mod firesc. 
la destinul întregii regiuni balcani
ce. ale cărei popoare au îndurat în 
trecut vicisitudinile conflictelor sti
mulate de intrigi imperialiste si care 
în prezent doresc să-si făurească în 
pace si securitate o viată mai bună 
A contribui la înfăptuirea acestui 
deziderat este unul din obiectivele 
majore ale actualei vizite.

Pe măsură ce avionul oficial se 
apropia de destinație, ni se înfățișa 
privirilor peisajul Anatoliei. cu 
munții săi înalți, presărat cu rare 
așezări omenești. Peste puține clipe 
sîntem la Ankara, capitala republi
cii. care chiar din avion îți desco
peră. alături de vestigiile unor civi
lizații străvechi. coșurile fabri
cilor si turnurile clădirilor mo
derne — simbol al înscrierii Turciei 
pe orbita civilizației contemporane.

Cea mai puternică impresie a 
produs-o însă asupra noastră pri
mirea care a fost rezervată „ilustru
lui oaspete din România" — pentru 
a folosi expresia pe care am auzit-o 
de nenumărate ori în cursul zilei. 
Mal întâi primirea oficială de la ae
roport, solemnă și în același timp de 
o deosebită cordialitate. In momentul 
în care cei doi șefi de state și-au 
strîns mîinile, noi cei de față reali
zam cu ochii minții comuniunea a 
două popoare pe care nici un motiv 
de vrajbă nu le desparte, multiple 
interese ce le unesc si care sînt dor
nice — asa cum o ilustrează însăsi a- 
ceastă simbolică strîngere de mină — 
să trăiască în bună înțelegere, să 
schimbe între ele roadele creației, 
pentru binele lor și progresul, ge
neral.

Ceea ce a imprimat primirii oficiale 
o notă cu atât mai afectuoasă a fost 
desigur si faptul că această primă 
vizită a unui sef de stat al României 
în Republica Turcia nu reprezintă 
o alfa a cronicii relațiilor de bună 
vecinătate româno-turce din ultimii 
ani; într-un anumit sens, ea este un 
moment care încununează o evoluție 
ascendentă, jalonată de contacte 
fructuoase. După cum au mărturisit 
primul ministru turc, dl. Demirel, 
ministrul de externe, dl. Caglayangil, 
l-au salutat pe șeful statului român 
si persoanele care-l însoțesc cu plă
cerea si satisfacția unei revederi care

Ha eveniment politic urmărit 
a viu interes de opinia publică

Vizita oficială în Turcia a președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a produs un larg ecou în opinia pu
blică internațională. Agențiile de presă, ziarele, posturile de radio 
și televiziune din diferite țări au dat publicității relatări și co
mentarii, subliniind importanța evenimentului în contextul relați
ilor româno-turce și ca factor constructiv pentru îmbunătățirea 
climatului politic în Balcani și pe plan european.

MOSCOVA. — Ziarul „Izvestia” do 
luni a publicat o relatare intitulată : 
„București-Ankara", semnată de co
respondentul său la București. Amin
tind începerea vizitei oficiale a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, în Turcia, 
ziarul arată că pe ordinea de zi a 
tratativelor cu conducătorii turci se 
află problemele dezvoltării pe mai de
parte a relațiilor bilaterale, ca și o se
rie de probleme internaționale.

BELGRAD. — Ziarul „Borba” a- 
preciază că vizita pe care președin
tele Consiliului de Stat al României 
o face în Republica Turcia repre
zintă „cel mai important moment în 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări". După ce arată că în cadrul vi
zitei „se vor căuta noi posibilități 
pentru adîncirea relațiilor bilaterale", 
ziarul subliniază că „se va discuta și 
despre ceea ce pot face cele două țări 
pentru îmbunătățirea climatului poli
tic în Balcani și în Europa". în în
cheiere, „Borba" amintește că „de cu- 
rînd președintele României s-a pro
nunțat pentru întărirea efoiturilor în 
vederea realizării înțelegerii între 
toate țările balcanice și pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și colaborării".

în cursul zilei de luni, posturile de 
radio și televiziune iugoslave au a- 
nunțat în cadrul știrilor importante de 
pe glob plecarea din București și 
sosirea în Turcia a președintelui Con
siliului de Stat al României.

LONDRA. — încă la ora prînzu- 
lui, luni agenția Reuter a difuzat

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, ION F1NTÎNARU

evocă precedentele unor întâlniri si 
convorbiri utile, cu repercusiuni din 
cele mai favorabile pentru legăturile 
de colaborare reciproce.

Pe aeroport se aflau, pe lingă per
soanele oficiale, un mare număr de 
ziariști, reprezentanți ai principalelor 
ziare din Turcia, ai radioului și tele
viziunii, precum și mulți trimiți spe
ciali ai unor agenții, ziare și posturi 
de radio din numeroase țări — ex
presie a interesului viu al opiniei pu
blice internaționale față de acest eve
niment. In salonul oficial, din rîndul 
acestora se face auzită solicitarea : 
„Domnule președinte, v-am ruga o 
cît de scurtă declarație, măcar cîteva 
cuvinte". Declarațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a arătat că 
a venit în Turcia animat de cea mai 
sinceră dorință de a dezvolta relații 
de colaborare între cele două țări și 
popoare, sînt notate cu atenție de ga
zetari. care apoi. în discuții cu noi, 
le apreciază ca fiind de cel mai bun 
augur pentru desfășurarea vizitei.

A urmat apoi întâlnirea cu popu
lația Ankarei, al cărei puls viu și 
cald fată de evenimentul vizitei este 
indicat în gesturi de simpa
tie. tn timp ce cortegiul de 
■mașini se apropie de Ankara, de-a 
lungul șoselei, chiar încenînd de la 
porțile orașului, de o parte si de 
alta a străzilor și apoi ve marele 
bulevard Atatiirk. o mare mulțime 
de cetățeni a. ieșit în întâmpinarea 
înaltului oaspete din România, a- 
plaudîndu-l îndelung și cu căldură. 
Constructorii au părăsit pentru un 
moment schelele, comercianta si 
cumpărătorii au ieșit din magazine, 
gospodinele sînt la balcoane, stu
denții s-au adunat în grupuri. O 
mulțime compactă umple viata Ulus, 
iar aplauzele și aclamațiile lor se 
contopesc cu melodiile unor orches
tre militare si populare. Școlarii 
care tocmai ieșeau de la cursuri flu
tură caietele în semn de simpatie. 
Oprim mașina și. într-un grup de 
cetățeni, intrăm în vorbă cu un in
giner : „Dl. Ceausescu este cunoscut 
și stimat la noi, ca un om de stat 
care cunoaște profund interesele po
porului său si cerințele timpului nos
tru. Salutăm cu toată stima sosirea 
lui aici". Tot ceea ce spun oamenii, 
tot ceea ce exprimă fețele lor zîm- 
bitoare ar putea fi sintetizat astfel: 
„Turcia salută pe înaltul ei oaspete. 
Turcia salută România".

Asa cum ne-au spus-o colegii 
noștri din presa turcă, poporul 
Turciei adresează acest salut cu un 
sentiment profund : acela de respect 
și considerație fată de poporul ro
mân si de conducătorul, său. „îl 
vedem acum pentru prima dată pe 
dl. Ceaușescu. ne spune unul din
tre ziariștii turci cu care facem cu
noștință. dar nu astăzi îl și descope
rim. Prin activitatea sa îl cunoaș
tem ca pe un exponent strălucit al 
aspirațiilor fundamentale ale po
porului său, care a făcut progrese 
atât de mari în ultimii ani. Avem, 
totodată, despre domnia sa imagi
nea unui marcant om de stat care 
face să răsune în concertul po
poarelor glasul unei politici con
structive. realiste, pornind neabătut 
de la respectul fată de drepturile 

la Londra știri primite din Ankara, 
în care se relatează despre sosirea 
în Turcia, într-o vizită oficială, a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Româ
niei, N. Ceaușescu, și despre primirea 
făcută oaspetelui la aeroportul din 
Ankara de către președintele Turciei, 
Cevdet Sunay. Agenția menționează 
că „se așteaptă ca convorbirile dintre 
conducători români și turci, care încep 
marți, să fie axate asupra cooperării 
balcanice și a comerțului".

Relerindu-se la dezvoltarea relații
lor dintre România și Turcia, agenția 
arată că „oficialitățile turce au salutat 
leferirile făcute de președintele român 
în cuvîntarea sa electorală la creș
terea eforturilor în vederea realizării 
înțelegerii între popoarele balcanice". 
Se remarcă, de asemenea, că „un 
acord comercial negociat recent între 
Turcia și România arată o dezvoltare 
a schimburilor de mărfuri. Asistența 
română acordată industriei petroliere 
turcești aflate în dezvoltare consti
tuie un aspect major al cooperării 
economice dintre cele două țări".

VARȘOVIA. — Duminică, ziarele 
centrale poloneze „Trybuna Ludu" și 
„Zycie Warszawy”, ca și posturile de 
radio, au informat despre faptul că 
între 24 și 29 martie președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
va face o vizită oficială în Turcia, la 
invitația președintelui Cevdet Sunay. 
„Este primul schimb de vizite de 
după război la nivelul șefilor de state 
între România și Turcia" — relevă 
presa poloneză. 

celorlalte popoare si urmărind per
severent dezvoltarea bunelor relații 
cu toate țările, destinderea, pacea 
si colaborarea internațională. Vizita 
unei asemenea personalități politice 
ne onorează". în același sens, dl. 
Sahap Gensvl subliniază în ziarul 
„Tasvir": „Nicolae Ceaușescu este 
un conducător care și-a cîștigat 
simpatia de mare om politic, nu nu
mai în tara sa. ci si peste hotare, 
fiind apreciat ca un om principial, 
un mare patriot și iubitor de pace" 
Relevînd tradiția relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări, ziarul 
„Ulus" scrie că „actuala vizită va 
contribui cu siguranță la' întărirea 
și dezvoltarea lor". In același ziar, 
prof. Ahmed Sukru Esmer scrie: 
„Sosirea d-lui Ceaușescu. după vi
zitele miniștrilor de externe. pre
ședinților parlamentelor si delagatii- 
lor parlamentare din cele două țări 
aduce la nivelul cel mai înalt re
lațiile dintre Turcia si România". 
Fostul ambasador în România, dl. Ka- 
rasapan. scrie în ziarul „Zafer": „Dl. 
Nicolae Ceaușescu are un rol impor
tant atât pentru tara sa. cît și ve a- 
rena internațională. România a deve
nit o tară cu o industrie avansată, 
situîndu-se printre țările dezvoltate 
din Europa. România și-a cîștigat un 
mare prestigiu în viata internațio
nală. In acest context, dragi oaspeți, 
vă spunem: „Bine ați venit și. prin 
dumneavoastră. trimitem salutul 
nostru națiunii române".

Cu bucuria și mîndria patriotică pe 
care ni le produc aceste aprecieri la 
adresa țării noastre, a președintelui 
Consiliului de Stat al României, ținem 
să reamintim cuvintele rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a 
arătat de maț multe ori în cursul 
zilei că, la rîndul său, poporul ro
mân nutrește față de poporul turc un 
deosebit respect, că în țara noastră 
se acordă toată prețuirea faptului 
că Turcia este de asemenea dornică 
de pace și colaborare.

Pe acest fundal apare și mai 
pregnantă însemnătatea declarațiilor 
politice pe care le-au făcut în cursul 
dineului cei doi șefi de state. „Nu 
încape nici o îndoială că această vi
zită, căreia distinsa dumneavoastră 
personalitate îi conferă o valoare 
deosebită, va juca un rol foarte în
semnat în dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări" — a spus în cu
vîntarea sa președintele Turciei, Cev
det Sunay. „Am venit la dv. — a 
spus tovarășul Ceaușescu — animați 
de dorința de a ne cunoaște mai 
bine și, în cadrul unor schimburi 
deschise de vederi, de a găsi căile 
pentru adîncirea și extinderea pe 
planuri multilaterale a legăturilor de 
colaborare dintre România și Turcia, 
corespunzător intereselor celor două 
popoare ale noastre și aspirațiilor de 
pace ale tuturor națiunilor lumii".

Iată sintetizate obiectivele vizitei, 
care, asa cum a și evidențiat desfășu
rarea primei zile, este menită să aibă 
o influență pozitivă asupra relațiilor 
bilaterale româno-turce, ca și asupra 
vieții internaționale- Intr-un moment 
în care pe orizontul international 
plutesc atâția nori de încordare, în 
care nu lipsesc încercările adversari
lor păcii de a. reînvia atmosfera 
„războiului rece", faptul că România 
și Turcia, țări cu orînduiri sociale 

' diferite, își manifestă dorința de a 
adinei colaborarea bazată pe stimă 
și încredere reciprocă constituie un 
factor îmbucurător și încurajator 
pentru climatul politic în Balcani, 
în Eurova si în lume.

• 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.
A Tată de familie : FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• La est de Eden : VICTORIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Oameni împietriți i CENTRAL
— 12,15 ; 18,45.
• Un bărbat și o femele : CEN
TRAL - 10 ; 14,15 ; 16,30 ; 20.45.
• Ultima noapte a copilăriei : 
UNION — 10.
« Aventura : UNION — 15,30.
• Primul învățător : UNION — 
18 ; 20,30.
• Campionii, mîndria noastră ; Re
gele Fotbal ; Pledoarie pentru vo
lei ; Domnia sa pietonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Pe teren propriu : LUMINA —
8.30— 16,30 în continuare ; 18.45 :
20,45.
• Micul fugar : DOINA — 9 ; 11 : 
13 ; 15, FLACĂRA — 20,30.
• Chemarea destinului : CINE
MATECA - 12 ; 14.
• Un om pentru eternitate : 
DOINA — 18,15 ; 20,30.
• 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 con
tinuare ; 18,15 ; 20,15.
• Tarzan, omul maimuță ; Fiul Iul 
Tarzan : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
• „...Apoi s-a născut legenda" : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20.30. MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Rio Bravo : DACIA — 8,45—14,15 
în continuare ; 17,15 ; 20, MIORIȚA
— 9 45 ; 13 ; 16,30 ; 19.45. FLO-
REASCA - 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Program pentru copii : FLO- 
REASCA -- 9.
• Rolls-Royce-ul galben : BUCEGI
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect : 
UNIREA - 15,30 ; 18.
• Prietenele : UNIREA — 20,30.
• Astă seară mă distrez î 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 în apă : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
9 Pentru încă puțini dotări ; ME
LODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30. GRIVIȚA - 9 ; 11,15 :
13.30 ; 1G ; 18,15 ; 20,30, GLORIA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 
TOMIS — 9,30—13.30 în continuare: 
16 ; 18,15 ; 20.30.
• Marele șarpe : VIITORUL -
15.30 ; 18.
• Hoțul de piersici : VIITORUL -
20.30.
• Căderea imperiului roman : 
POPULAR - 15,30 ; 19,30.
• Judoka, agent secret : MUNCA
— 16 ; 18.
• Acuzatul : MUNCA - 20.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul ; COS
MOS - 15,30 ; 19.

Pianele mecanice : FLACARA — 
15.30 ; 18.
• Taffy și vînătorul : VITAN -
15.30. „
• Un taxi pentru Tobruk : VI
TAN - 18 , 20,30.
• Casa mamei noastre : RAHOVA 
- 15.30 ; 18.
• Bela ; RAHOVA - 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan: 
PROGRESUL - 15,30 ; 18.
• In orașul „S" ; PROGRESUL —
20.30.
• Feldmareșala : PACEA — 15.30: 
18 ; 20,30.
• împușcături sub spînzurătoare: 
CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15,•
• Dragă Brigitte s FERENTARI — 
15.30 : 18 : 20.15.

17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi : Consultații 

la limba română (clasa a 
VIII-a). Gramatica. Prezin
tă prof. Vasile Velican.

18,05 — Limba engleză. Lecția nr. 
50.

18.30 — Pentru copii : „Micii meș
teri mari". Cum ne facem 
o lunetă ?

19.00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Monografii contemporane.

Extemporal. Film de Nico
lae Holban. Imaginea : 
George Brătianu.

19.50 — Desene animate.
30.00 — Actualitatea științifică. • 

Dioda luminiscentă • Au- 
to-radlo-fotografia la plan
te. • Diamante... în beton. 
• Minerul automat. • Ca
leidoscop.

20.30 — Teleclnemateca umorului. 
31,05 — Turneul melodiilor. Muzică

ușoară românească.
21,40 — Lira — emisiune de ver

suri.
21.50 — Cronică muzicală de Sma-

randa Oțeanu.
32,20 — Varietăți pe peliculă.
32,45 — Telejurnalul de noapte.
33.00 — închiderea emisiunii.

PARIS. — Influentul cotidian „Le 
Monde", într-o corespondență specia
lă din Ankara, relevă importanța vi
zitei în Turcia a șefului statului ro
mân. Subliniind că Ankara apreciază 
politica externă a României, zia
rul reamintește că „guvernul turc 
a constatat cu satisfacție impor
tanța pe care România o a- 
cordă, în relațiile ei internaționale, 
independenței naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în afacerile 
interne ale statelor".

„Le Monde" arată apoi că în in
terviul acordat unor cotidiene din 
Istanbul, șeful statului român și-a 
afirmat intenția de a discuta cu con
ducătorii turci idei — pe care el 
le-a expus la începutul acestei luni
— asupra mijloacelor de întărire a 
păcii în regiunea Balcanilor. „Dl. 
Ceaușescu — subliniază „Le Monde"
— apreciază că o cooperare politi
că întărită va crea climatul de în
țelegere reciprocă necesară pentru a 
se renunța la cursa înarmărilor, pen
tru a face din Balcani o regiune a 
păcii și cooperării, debarasată de 
arme nucleare și de baze militare 
străine".

GENEVA. — în „Gazette de 
Laușanne", sub titlul „Balcanii", Ar
mand Gaspard publică un articol în 
care situează călătoria președintelui 
Nicolae Ceaușescu în contextul si
tuației politice din sud-estul Europei 
Autorul amintește că președintele 
Consiliului de Stat al României a a- 
dresat, prin cuvîntarea sa din 28 fe
bruarie, un apel la intensificarea e- 
forturilor în vederea transformării 
Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării. Comentatorul subliniază că 
acest apel a găsit o primire favora
bilă în diferite capitale din Balcani 
ca și la Ankara.

teatre
• O.S.T.A. (la Sala palatului) : 
Concert extraordinar dat de 
Yehudi Menuhin și „Menuhin 
Festival Orchestra" — 20.
• Baletul Național din Cuba (sala 
Operei Române) — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Topaze - 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Photo Finish — 15 : Sfîntul Mitică 
Blajlnu — 30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-
gheru) : Vijelie în crengile de sas
safras — 19,30 ; (sala Studio) : Fe- 
dra — 15 ; Enigmatica doam
nă „M“ - 20.
• Teatrul Mic : Cinci schițe de 
l. L. Caragiale ; Cîntăreața cheală 
- 20.
• Teatrul Glulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.

? Teatrul „Țăndărică- (sala din 
alea Victoriei) : Papuciada — 10;

(sala din str. Academiei) : Băiatul 
șl vîntul — 10.
• Studioul I.A.T.C. „1. L. Cara- 
giale" Don Quijote — 19,30.
• Teatrul de stat din Constanța 
(la Teatrul de Comedie) . Travesti 
— 16 ; Rosmersholm — 30.
• Teatrul „Victor Ion Popa- din 
Bîrlad (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", sala din bd. Schitu 
Măgureanu) Iertarea — 20.
• Teatrul satlric-muzical ,.C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio - 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174 : Femei, 
femei, temei — 19,30.
• Teatrul de estradă ,,Ion Vas!- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones 
- 20.
• Circul de stat : Circul „Orion- 
(R P Bulgaria) — 19.30.

Dintre toate producțîunile lite
rare, nuvela pare a fi un gen mai 
puțin cultivat în vremurile noas
tre. Fenomenul este general, sau 
aproape. El surprinde mai ales în 
Franța, tară de povestitori și de 
nuveliști prin excelență, și ia în 
România o înfățișare acută, deve
nind chiar o caracteristică a lite
raturii noastre actuale.

De unde această subprețuire a 
nuvelei ? Detractorii ei afirmă că 
nuvela este o specie hibridă, o 
odraslă degenerată a romanului, 
ținînd mijlocul între acesta și sim
pla povestire. Afirmația cuprinde, 
pe lîngă o apreciere pur gratuită 
a valorii literare a nuvelei, și o 
contrazicere față de evoluția isto
rică a literaturii. Nuvela a apă
rut înaintea romanului. E mai ve
che decît el și are o tradiție mai 
îndepărtată. Romanul este relativ 
o creație recentă. Lucrul e și mai 
evident dacă privim romanul an
terior lui Balzac. „Don Quijote", 
„Gil Bias" și „Wilhelm Meister" 
sînt în bună parte o culegere de 
povestiri, adunate mai mult sau 
mai puțin fictiv în jurul unui 
erou central. Din cele trei roma
ne citate se pot oricînd detașa 
zeci de episoade care n-au nici o 
legătură organică cu eroul. Sînt 
pentru economia romanului sim
plă umplutură și, luate izolat, re
prezintă adevărate nuvele.

în ce privește valoarea estetică 
a nuvelei, sînt iarăși multe de 
spus. Circulă mult părerea că o 
nuvelă e mai ușor de făcut decît 
un roman. Tocmai contrariul* ar 
fi mai adevărat. Nuvela cere ca
lități de concentrare, de măsură 
și de stăpînire a efectelor. Teh
nica ei este bazată pe eliminare 
și pe alegere. Totul e să suge
rezi cu amănunte puține cît mai 
multă viață. A sugera este întot
deauna mai greu decît a spune. 
Romanul, cu largul lui cadru, își 
îngăduie să spună tot și să in
siste cît de mult. Nuvelei nu-1

t V

RENAȘTEREA ARTIZANATULUI
5

sub auspiciile culturii plastice
De curînd s-a închis la Dalles o 

vastă expoziție republicană de artă 
decorativă ; de mai multă vreme cir
culă în toată lumea' două expoziții 
de tapiserie românească ; îp 1968 la 

-■Milano artiștii noștri decoratori au 
avut o barticinare remarcabilă ; bi
lanț fructuos oentru arta decorativă 
românească !

Datorită amplorii pe care a lua- 
t-o la noi campania de construcții, 
solicitărilor diverse și posibilităților 
creatorilor noștri artele decorative 
și monumentale s-au dezvoltat în
tr-un ritm impresionant în ultima 
vreme. Recenta expoziție republicană 
a artelor decorative ne obligă la 
reconsiderarea unor aspecte semni
ficative ale tuturor manifestărilor 
noastre în acest domeniu în ansam
blul lor, atit retrospectiv cît si in 
perspectivă.

Succesele artelor decorative româ
nești peste hotare au surprins acum 
cîtiva ani pe multi care considerau 
producțiile ei drept minore. Artiștii 
noștri însă, sensibili la semnalele 
realității certe a acestor succese, au 
simțit treptat posibilitățile mari ce 
le stau în fată în acest sector și nu 
au ezitat să se apropie cu pasiune, 
uneori chiar cu unele sacrificii, de 
diversele tehnici decorative.

La Trienala de la Milano cele mai 
avansate țări specializate în acest 
domeniu nu au reușit să convingă 
prin fapte ceea ce argumentau în teo
rie, o artă pentru numărul mare al 
consumatorilor de frumos șj util. 
Criza „designului" s-a dovedit a fi 
răsfrîntă aici printr-un interes deo
sebit al tuturor pentru exponatele 
cu caracter de unicat, ca acelea ale 
noastre, în special ceramică și tapi
serie, care prin expresia lor fără 
compromis reprezentau sinteza prin 
intermediul unor tehnici traditionale 
șj foarte umane (în contrast cu ră
ceala industrială) a celor mai avan
sate experiențe proprii, din dome
niul tuturor artelor.

Dacă apariția industriei a facilitat 
dispariția artizanatului de calitate 
pe o lungă perioadă, dezvoltarea 
uriașă a industriei favorizează dim
potrivă renașterea artizanatului. 
Pentru acest argument au pledat ar
tiștii noștri la Milano, căci numai 
prin Intervenția celor mai valoroși 
artiști se poate ajunge la aceasta.

Așa cum am mai spus șl în alte 
rînduri echilibrul între concepție si 
meșteșug este cheia realizărilor de 
valoare, indiferent de tehnică sau 
mijloace de producție ; aceasta este 
marea calitate a lucrărilor reușite 
din expozițiile noastre. Nu sînt stri
vite de tehnici industriale, calitatea 
concepției fiind subliniată de calita
tea meșteșugului.

Este imperioasă pe de altă parte 
formarea unor specialiști în. „design" 
la noi sau a unor colective de lucru 
pentru rezolvarea unor asemenea 
probleme, de către unii arhitecti sau 
artiști, dar cred că profitînd de ex
periența celorlalți, analizînd la fața 
locului „Derspectiva" „design“-ului 
trebuie să ne plasăm direct pe pozi
ția avansată a viitorului industriei, 
producție mare prin diversificare, 
echilibru între concepție si mește
șug.

Dacă în arta decorativă cu carac
ter monumental, ceramică si tapise
rie ne putem arăta în mare măsură 
mulțumiți, dacă în realizarea „indus
trial desisn“-ului trebuie făcut totul, 
pentru că nu s-a făcut nimic, acel 
sector care spuneam că trebuie ine
vitabil să reînvie, artizanatul este 
încă in fașă !

Plecînd de la ideea că artizanat 
înseamnă obiect artistic reprodus de 
meșteșugari de artă, după modelul 
unui artist (fără a se confunda cu 
seria de artist realizată direct de 
către acesta) renașterea artizanatu
lui impune bineînțeles. echilibru', 
factorilor determinant! arătați. în 
condițiile de Ia noi. din păcate, acest 
echilibru nu este deloc mulțumitor. 
Artiștii creează serii foarte mici. atA 
pentru a fi multiplicate pe scară de 
producție artizanală în timp ce ma
rea majoritate a forțelor de pro
ducție din sistemul cooperatist sau

Al. PHILIPPIDE

este permis să alunece în digre- 
sii. Dacă orice om de oarecare 
talent și pricepere poate să scrie 
măcar un roman autobiografic, nu 
oricine poate scrie o nuvelă bună. 
Nuvela presupune sobrietate și 
observație, supunere la subiect și 
evadare din sine însuși.

Nuvela se deosebește în același 
timp de simpla povestire. Poves
titorul — de la anonimul din O 
mie și una de nopți pînă la Sa- 
doveanu și Panait Istrati — se 
lasă dus de propria-i narațiune, 
furat de vraja ei, participînd mai 
mult sau mai puțin aparent la 
mersul povestirii. Povestitorul, e 
mâi aproape de poet, e mai liric, 
mai digresiv. Dar nuvela cere 
construcție și premeditare, grada
ție savantă și un meșteșug bazat 
pe inteligentă și nu numai pe in
stinct. ,

Comparația nuvelei cu romanul, 
în avantajul acestuia din urmă, 
este întotdeauna o operațiune ar
tificială și fără rost. Superiorita
tea unui gen literar față de alt 
gen literar este o chestiune per
fect inutilă. Fiecare gen literar 
corespunde unei realități sufle
tești și unei nevoi esteticte. Roma
nul corespunde, fără îndoială, ne
voii noastre de durată, dorinței de 
a cuprinde în totalitatea ei o via
ță întreagă. Interesul pentru ro
man este de aceeași natură cu in
teresul pentru trecut. Este o ati
tudine retrospectivă și o curiozi
tate istorică în interesul pe care 
îl pui în lectura unui roman.

Nuvela satisface, în primul rînd, 
dorința noastră de noutate. Ea co
respunde, în același timp, nevoii 
noastre de a fixa un moment sau 
cîteva momente din viață, din 
viata prezentă mai ales. Față de

de Patriciu MATEESCU

al atelierelor cu lucru de mină (de 
fapt manufacturi) din fabrici, sau 
reproduc modele învechite, sau mini
malizează funcția estetică a obiectu
lui ce îl produc, transformînd și im- 
provizînd meșteșugarii în artiști 
creatori.

Deși tratative de conjugare a aces
tor factori se duc de multă vreme, 
se pare că nici expozițiile, nici presa 
nu au reușit încă să determine coti
tura esențială : colaborarea specia
liștilor și a forurilor coordonatoare.

Pentru a nu repeta numeroasele 
acuzații la adresa producătorilor, 
cred că este mai curînd util a lămuri 
exact aspectele ce privesc azi lipsu
rile noastre. S-a dat pînă acum poate 
impresia că artiștii pretind că pot 
orice și sînt capabili oriunde. Fără 
îndoială că o colaborare este utilă 
și fertilă cu artiștii oriunde, căci 
imaginația și spiritul lor novator, 
oricum trebuie privite dacă nu cu 
încredere totală din lipsa pregătirii 
speciale, dar cel puțin cu mare aten
ție ! Nu putem pretinde că ne pri
cepem la toate, dar judecind faptele 
nu putem să nu constatăm și să evi
dențiem că acolo unde au pătruns 
artiștii de cele mai multe ori s-a 
schimbat ceva în bine I Mă refer în 
special la sticlă, ceramică și impri
meuri, la sprijinul acordat UCECOM- 
ului etc. Dar este timpul a face 
aceste schimbări organizat, cu maxi
mum de eficientă. înainte de toate 
pentru prestigiul nostru național, 
pentru competitivizarea produselor 
noastre artizanale.

Nu este cazul să amestecăm în 
discuție artizanatul popular, unde 
sînt sanse ca în condițiile create 
recent și cu exigența specialiștilor 
să restabilim demnitatea ce o merită 
arta tradițională, dar pentru export 
trebuie să se țină seama că piețele 
străine pot aduce beneficii substan
țiale cu artizanat modern, numai 
dacă acesta este de mare calitate. 
De pildă, este regretabil că mo
bilierul cu caracter artizanal, lem
nul în general nu reușește să 
facă nici un pas înainte. Unele dis
poziții greșite frînează preocuparea 
artiștilor pentru aceste lucrări. în
treaga decorație de ansamblu este 
deficitară din aceeași pricină. Acest 
lucru s-a remarcat chiar în expo
ziția de artă decorativă si nu se 
va putea face pasul înainte esențial, 
acela al „viziunii laolaltă" a obiec
telor de interior, fără schimbarea 
reglementării existente care dă mo

YEHUDI MENUHIN LA BUCUREȘTI
/er/, în Sala Palatului, primul concert

Prezența renumitu
lui violonist Yehudi 
Menuhin si a orches
trei sale londoneze — 
„Menuhin Festival Or
chestra" — pe podiu
mul sălii Palatului Republicii Socialiste Româ
nia, tn cadrul primului 
concert bucurestean 
susținut luni seara, s-a 
înscris ca un eveni
ment de seamă în via
ta muzicală a Capita
lei.

Numeroși iubitori de 
muzică, aflati in sală 
sau în fata aparatelor 
de televiziune, au a- 
vut prilejul să-l ascul
te din nou ve Yehudi 
Menuhin interpretând, 
de astădată împreună 
cu Robert Masters, 

vrim-concert maestru 
al orchestrei. dublul 
concert în re minor de 
Bacii. Marele violonist 
a mai oferit ascultăto
rilor două lucrări de 
Beethoven: Romanța
nr. 1 în sol major si 
Romanța nr. 2 în fa 
maior. Programul a 
reunit totodată o lu
crare din repertoriul 
clasic — Simfonia nr. 
S3 de Haydn si una din 
cel contemporan — 
Sonata pentru corzi si 
doi corni de Maw Ni
cholas. avind ca soliști 
pe John Burden si Ti
mothy Brown.

Pentru momentele 
de înaltă emoție artis
tică ne care le-a trăit 
în această seară, pu

nuvelă avem de obicei o pură cu
riozitate estetică, și în același 
timp o dorință de documentare 
obiectivă. Plăcerea noastră este 
astfel mai degajată de preocupări 
individuale. între eroul unui ro
man și noi există întotdeauna un 
fel de complicitate, pe care nu 
mai simțim nevoia s-o acordăm 
unui erou de nuvelă, unde întîm- 
plarea ne preocupă în primul rînd / 
și unde admirația noastră pentru 
meșteșugul artistic se poate des
fășura în voie.

Să fie acest interes pentru nu
velă pe cale de a se stinge in 
momentul de față ? Puțin proba
bil. Nevoia estetică a nuvelei 
există cu siguranță în aceeași mă
sură ca și altădată, și această ne
voie nu poate fi înlocuită.

S-a spus că nuvela este un 
scurt roman Definiție comodă si 
superficială, care nu spune nimic. 
Mai adevărat pare să fie faptul 
că multe din romanele actuale 
sînt în fond nuvele lungi, adică 
nuvele în care partea de umplu
tură este considerabilă. Dar a ju
deca importanța unei opere lite
rare după numărul de pagini este 
o absurditate ridiculă.

La noi, prioritatea romanului, a 
fost la un moment dat o necesi
tate și o etapă normală în evo
luția literaturii noastre. Dar acest 
moment s-a împlinit din belșug. 
Romanul românesc există. Adică 
există posibilitatea mereu realiza
bilă și realizată deja în opere si
gure, a unui roman românesc. Ro
manul românesc are acum nevoie 
de o consolidare, nu de o supra
producție. Supraproducția ar pu
tea să ducă la o scădere a inte
resului cititorilor pentru roman. 
Și tot această cauză ar putea să 
aibă de efect o renaștere a nuve
lei chiar numai ca simplă reac
ție în gustul publicului, dacă nu 
ca o nouă etapă necesară în evo
luția literaturii române actuale.

nopol pentru decorația de interior 
întreprinderii „Decorativa" 1 Cu ce a 
ce ne-am prezentat. ca mobilier în 
expoziție nu putem, din păcate, afir
ma decît că talentul virtual al 
unor artiști ar putea diversifica Ia 
un mod foarte personal ambianta 
individuală, dar nici una din solu
țiile prezentate nu reprezintă argu
mente de producție, nici chiar arti
zanal (poate doar într-o mică mă
sură mobilierul în spirit popular, în 
stil voit naiv). Este în orice caz 
lăudabil că inițiative din cele mai 
sensibile le au tn expoziție, și nu 
numai în mobilier, tinerii. Tot de la 
tineri apare în expoziție și ideea 
lucrului în colectiv, a realizării unor 
ansambluri în comun.

Tinerii au adus în expoziția de la 
Dalles un aer de prospețime îmbucu
rător. Ei au sesizat multe din lipsu
rile artei decorative de la noi și 
încearcă să le remedieze : au simțit 
lipsa de preocupare pentru podoabe 
și metal altfel decît folclorice, aji 
simțit lipsa emailurilor și altele. 
Obiectele lor sînt argumente îmbucu
rătoare pentru viitor, tehnica perâijșf 
nală cerînd o experiență pe care nu 
putem pretinde să o aibă imediat, 
dar o pot suplini prin colaborări 
cu tehnicieni buni. Prin cultura plas
tică de care dau dovadă de cele mai 
multe ori, plasați în ateliere colec
tive, productive, cu meșteșugari de 
artă, ei pot fi fermenți nova
tori ai unei producții artiza
nale moderne de cea mai bună 
calitate. Căci nu se poate con
cepe artizanat modern fără cultură 
plastică modernă. Din pricina ruti
nei, în ceramică, în sticlă, formele 
manuale nu ajung la rafinamen
tul unor opere de artă modernă, 
iar cele industriale sau se confundă 
cu cele manuale sau sînt învechite. 
Respectul pentru olărie, o bună înțe
legere a formelor plastice moderne, 
în ceramică sau sticlă, nu pot apare 
fără îmbunătățirea substanțială a 
culturii plastice a creatorilor. Este 
imperios necesar acest lucru si vor 
trebui găsite mijloacele eficiente : 
publicații mai multe, filme, emisiuni 
de televiziune etc. Arta decora
tivă este cea mai accesibilă ca 
artă modernă pentru public și 
aviditatea acestuia nu trebuie 
amăgită cu confuzii și neînțelegeri 
din partea creatorilor. în fiecare epo
că există o legătură armonioasă între 
construcție, pictură, sculptură, inte
rior mobilier, draperii, podoabe, 
corp de iluminat, modă, muzică, at
mosferă generală ! Același lucru pre
tindem că trebuie realizat și astăzi. 
Armonie In ansamblu prin interven
ția unor artiști bine pregătiți, cu 
ajutorul unor meșteșugari maestri, 
pentru un public receptiv.

blicul bucurestean a 
răsplătit cu îndelungi 
aplauze ve remarcabi
lul violonist oaspete si 
„Menuhin Festival Or
chestra".

în numeroasa asis
tentă. prezentă tn sală, 
se aflau Pompiliu Ma- 
covei. președintele Co
mitetului de Stat pen
tru Cultură si Artă, 
George Macovescu, 
prim-adiunct al minis
trului afacerilor ex
terne. si alte persoana 
oficiale.

Au fost de față, de 
asemenea Denis Se
ward Laskey, ambasa
dorul Marii Britanii la 
București, si alti mem
bri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Poporul și guvernul Voltei Superioare ni se alătură pentru a vă 

adresa, Excelență, cele mai bune felicitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Formulăm sincere urări de sănătate, fericire 
personală și succes deplin în înalta dumneavoastră misiune. Ne bucurăm 
de asemenea de realegerea domnului Ion Gheorghe Maurer ca preșe
dinte al Consiliului de Miniștri și a domnului Ștefan Voitec ca preșe
dinte al Marii Adunări Naționale. Sîntem convinși că relațiile priete
nești existente între cele două țări se vor întări in interesul popoarelor 
României și Voltei Superioare.

Cu cea mai înaltă considerație

General SANGOULE LAMIZANA 
Președintele Republicii Volta Superioară

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în numele guvernului Republicii Populare Chineze, vă transmit sin
cere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

Fie ca prietenia dintre popoarele Chinei și României și relațiile prie
tenești dintre cele două țări să se dezvolte și să se întărească continuu.

CIU EN-LAI 
Premier al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste România, am marea plăcere să vă 
transmit felicitările cordiale și bunele urări ale guvernului și poporului 
indian, împreună cu ale mele.

Exprimînd cele mai bune urări de succes Excelenței Voastre, am 
credința că relațiile de prietenie care există într-un mod atît de fericit 
între cele două țări ale noastre, se vor întări continuu în anii care vor 
veni.

INDIRA GANDHI 
Primul ministru al Indiei

Cronica zilei
Luni a părăsit Capitala minis

trul comerțului al Danemarcei, 
Knud Thomsen, care ne-a vizitat 
țara y cu prilejul organizării la 
Bivifc'ești a Expoziției industriale 
daneze.

ziția poate fi vizitată pînă la 29 
martie.

Sosirea in Capitală a tovarășului 
Carlos Rafael Rodriguez

SESIUNEA DE CONSTITUIRE
Carlos 
al Se-

Luni a sosit în Capitală 
Rafael Rodriguez, membru 
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Cuba, președintele Co
misiei naționale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, care 
va lua parte la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte româno- 
cubaneze de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

La sosire, oaspetele a fost intim- 
pinat de Emil Drăgănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, Radu

Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, de alte 
ciale.

Au fost prezenți 
Pascual, ministrul 
bustibilului și metalurgiei al Re
publicii Cuba și membrii delega
ției guvernamentale cubaneze care 
se află în țara noastră, precum și 
Jesus Barreiro Gonzalez, ambasa
dorul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

persoane ofi-

Arturo Guzman 
minelor, com

Recepție cu 
naționale a

9
Cu prilejul Zilei naționale a Pa

kistanului, luni la amiază, amba
sadorul Republicii Islamice Pakis
tan la București, Jamsheed K. A. 
Marker, a oferit o recepție.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale, funcționari 
superiori din M.A.E., oameni de 
artă, știință și cultură, ziariști.

prilejul Zilei
Pakistanului

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiunj diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Cu ocazia celei de a XIII-Iea 

aniversări a Zilei naționale a Pa
kistanului, ambasadorul Republicii 
Islamice Pakistan la București, 
Jamsheed K. A. Marker, a rostit o 
cuvîntare la posturile noastre de 
televiziune. (Agerpres)

TUDOR TEOEXTRESCU-BRANIȘTE

★

Cu prilejul organizării la Bucu
rești a expoziției industriale da
neze, Consiliul pentru desfacerea 
produselor agricole daneze a or
ganizat luni după-amiază, în sa
loanele Hotelului Nord, o prezen
tare a unor preparate ale indus
triei alimentare din această țară.

Au participat specialiști din in
dustria alimentară și alimentație 
publică. ........ ”,

Au fost prezenți Richard Wag
ner Hansen, însărcinat cu afaceri 
ad-înterim al Danemarcei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Comitetul de Stat, pentru Cul

tură și Artă a oferit luni un coc
teil în saloanele restaurantului 
Athenâe Palace, cu prilejul tur
neului întreprins în țara noastră 
de marele violonist Yehudi Me
nuhin și de formația cunoscută 
sub numele de „Menuhin Festival 
Orchestra".

★

întreprinderea de comerț exte
rior pentru articole tehnice „Fer- 
union" din Budapesta a organizat 
luni în sala din str. Brezoianu nr. 
23 o expoziție de accesorii pentru 
mașini-unelte, unelte agricole, ar
ticole casnice din materiale plas
tice, ambalaje de aluminiu. Expo-

★

în sala din aleea Alexandru nr. 
12, întreprinderea poloneză de co
merț exterior „Petronex" a des
chis o expoziție de aparate 
de laborator optice, precum și 
aparate de măsură și echi
pament pentru mașini electronice 
de calcul. Expoziția va fi deschisă 
pînă în ziua de 2 aprilie.

★

Firma comercială „E. Ridmaier" 
din R.F, a Germaniei a organizat 
între 24 și 26 martie, în sala I.D.T. 
din Calea Victoriei 100, o expozi
ție care cuprinde mașini de ștan- 
țat, de tăiat, precum și utilaje ne
cesare pentru diferite ambalaje.

★

Conducerea Baletului național 
din Cuba, care se află în turneu 
în țara noastră, a făcut luni dimi
neața o vizită la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, unde a fost 
primită de Ion Brad , vicepreșe
dinte al C.S.C.A.

La întîlnire, au luat parte func
ționari superiori din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

★
Luni seara, Baletul național din 

Cuba a prezentat la Opera Ro
mână un nou spectacol.

Programul a cuprins baletele : 
„Majisimo", „Concert în alb și 
negru", „Pas de trois" si „Car
men".

(Agerpres)

S-a stins din viată. în ziua de 23 
martie 1969. scriitorul Tudor Teodo- 
rescu-Braniște. eminent om de litere 
si publicist.

Tudor Teodorescu-Branișta s-a 
născut la 12 aprilie 1899, în orașul 
Pitești. într-o familie de învățători, 
încă de pe băncile liceului, publică 
articole si recenzii literare în pagi
nile ziarului ..Cronica", condus de 
Tudor Arghezi si Gala Galaction, la 
„Rampa", și alte periodice. Licențiat 
al Facultății de Drept din Bucu
rești. lucrează apoi ca redactor la 
mai multe reviste si ziare, printre 
care ..Adevărul" și „Dimineața" de 
sub conducerea lui Constantin Miile, 
„Chemarea", „Facla" și „Facla lite
rară" condusă de N. D. Cocea.

între anii 1933—1936, Tudor Teodo- 
rescu-Braniște. personalitate mar
cantă a ziaristicii românești, a con
dus săntămînalul de orientare pro
gresistă. antifascistă, „Cuvîntul li
ber" în paginile căruia a desfășurat 
o susținută activitate publicistică. 
Alături de el, în coloanele acestui ziar 
și-au manifestat prezenta activă nu
meroși scriitori si ziariști de seamă 
ai vremii în spiritul apărării drep
turilor omului, al democrației. îm
potriva .forțelor reacționare, pentru 
afirmarea unei culturi umaniste.

După eliberarea tării. Tudor Teo- 
dorescu-Braniște a slujit în continu
are cu același devotament nobilele 
teluri ale edificării societății noastre 
noi.

Pe iîngă activitatea de publicist, 
de animator cultural, de director de 
ziare și reviste. Tudor Teodorescu- 
Braniste s-a manifestat si în dome
niul literaturii publicînd o serie de 
nuvele și romane. Drintre care 
„Fundătura cimitirului nr. 13“ (1932). 
„Băiatul pocii" (1933). „Prințul" 
(1944), „Primăvara apele vin mari" 
(I960), „Oameni și paiațe" (1967). El a 
desfășurat concomitent si o activi
tate susținută 
operele clasice 
sale.

In ultimul 
Braniște lucra . .. . . 
cheierea volumului 
„Scara vieții".

Cărturar multilateral, publicist de 
o profundă originalitate, intelectual 
însuflețit de un fierbinte patriotism. 
Tudor Teodorescu-Braniste a cinstit

cultura românească, constituind un 
exemplu de scriitor angajat în slujba 
celor mai înaintate și generoase idei 
ale timpului.

Pentru meritele sale deosebite, a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Prin dispariția lui Tudoi’ Teodo- 
rescu-Branlște, literatura și presa 
noastră încearcă o grea pierdere. 
Nestinsă îi va rămîne amintirea în 
conștiința scriitorilor, publiciștilor 
si a întregii noastre intelectualități.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA 
UNIUNEA ZIARIȘTILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA

★

Corpul neînsuflețit este
Casa Ziariștilor.
nr. 163. Accesul 
mis în zilele de 
tre orele 14—20 
tie între orele 9—11. Adunarea de do
liu va avea loc la ora 12, iar înhu
marea Ia Cimitirul Bellu.

deDus la 
Victoriei 

este per-
din Calea 
publicului 
marți 25 martie în- 
și miercuri 26 mar-

Ecoul entuziast al alegerilor de 
la 2 martie a stăruit ieri în aula 
Facultății de Drept unde s-au des
fășurat lucrările sesiunii de con
stituire a Consiliului popular al 
municipiului București. Sesiunea a 
fost precedată de plenara Comite
tului municipal al Frontului Unită
ții Socialiste, în care s-a analizat 
felul cum a decurs activitatea în 
cadrul campaniei electorale. în 
continuare, s-a procedat la valida
rea mandatelor celor 369 de depu- 
tați, după care, noul consiliu popu-. 
Iar a votat și prima lui ordine de 
zi. Ea a cuprins : alegerea comite
tului executiv ; alegerea comisiilor 
permanente : alegerea președinte
lui și judecătorilor tribunalului 
municipiului București, a judecăto
rilor pentru judecătoriile de sector, 
precum și a procurorului șef al 
municipiului București ; numirea 
secretarului comitetului executiv, a 
șefului Inspectoratului miliției mu
nicipiului București și a conducă
torilor organelor locale de specia
litate ale administrației de stat.

Propunerile făcute de deputatul 
Nicolae Mihail, care a condus lu
crările, fiind președintele de vîrstă 
al sesiunii, pentru alegerea preșe
dintelui, prim-vicepreședintelui, ce
lor cinci vicepreședinți și a celor 
20 de membri ai comitetului exe
cutiv au fost primite cu căldură 
de membrii consiliului popular, 
în urma scrutinului secret, adeziu
nea la propunerile făcute a fost 
confirmată. Tovarășul DUMITRU 
POPA a fost ales președinte al co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
în calitate de prim-vicepreședinte 
a fost ales tovarășul Ion Cosma.

La al doilea punct al ordinii de 
zi au fost alese comisiile perma
nente pentru următoarele domenii 
de activitate: economico-finan- 
ciară ; arhitectură și sistematizare ; 
gospodărie comunală; drumuri, 
transporturi, spații verzi; construc
ții ; gospodărie locativă ; industrie ; 
aprovizionare și comerț ; sănătate 
publică ; învățămînt, cultură și 
artă ; muncă și ocrotire socială ; 
juridică și de administrație locală.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
tovarășul Ion Cosma a prezentat o 
expunere asupra principalelor o- 
biective ale activității Consiliului 
popular pe anul 1969. Referindu-se 
Ia cele aproape 12 000 de propu
neri făcute de oamenii muncii din 
Capitală în cele peste 4 000 de în- 
tîlniri electorale, pentru diferite 
domenii ale activității, vorbitorul 
a arătat că multe din ele au stat 
sau vor sta la baza unor impor
tante măsuri pentru perfecționarea 
activității organelor locale ale ad
ministrației de stat, pentru ridica
rea nivelului urbanistic și în
frumusețarea orașului. Printre al
tele, se prevăd importante lucrări 
în domeniul 
Capitalei și 
însemnat în 
orașului va 
extindere a 
bunătățire a deservirii populației 
cu combustibil, de modernizare în 
continuare a sistemelor de încăl
zire etc. Salubrizarea orașului, mo
dernizările în rețeaua stradală, 
construirea de traversări denive
late, amenajarea în continuare a 
salbei de lacuri pe firul Colenti- 
nei, extinderea dotărilor comer
ciale și pentru alte deserviri, rea
lizarea de piețe, constituie, de ase
menea, un important capitol al a- 
gendei de sarcini a comitetului 
executiv pentru acest an. Realiza
rea integrală a investițiilor pentru 
locuințe, întreținerea fondului lo
cativ și perfecționarea administră
rii acestuia se vor afla, de aseme-

alimentării cu apă a 
al canalizării. Un loc 
preocupările edililor 
reveni măsurilor de 
termoficării, de îm-

nea, în centrul preocupărilor în 
domeniul social-cultural. Impor
tante lucrări de sistematizare sînt 
prevăzute în comunele zonei pre
orășenești.

Printr-o largă dezbatere, domi
nată de spiritul responsabilității 
față de principalele'obiective tra
sate consiliilor populare de către 
Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională a P.C.R., cei prezenți — 
deputați și invitați — și-au expri
mat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru traducerea în 
viață a acestor obiective destinate 
perfecționării continue a activită
ții organelor administrației locale 
de stat, ridicării nivelului urbanis
tic și înfrumusețării orașului, îm
bunătățirii deservirii populației în 
sectoarele comercial, social-cultu
ral, de ocrotire a sănătății publice 
și de gospodărie comunală.

Stă garanție înfăptuirii acestor 
obiective — așa cum s-a subliniat 
și în sesiune — faptul că, avîn- 
du-se în vedere valoarea propune
rilor cetățenilor, pînă în prezent 
aproape 5 000 dintre ele au și fost 
rezolvate. *

*
în ultimele zile au avut loc se

siuni de constituire a consiliilor 
populare și în județele Olt și Ma
ramureș.

Ca președinți ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene au fost aleși tovarășii: 
CONSTANTIN SANDU (Olt) și 
GHEORGHE BLAJ (Maramureș).

de traducător din 
ale literaturii univer-
timp, T. Teodorescu- 
cu intensitate la in- 

memorialistic

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
acoperit în sudul și estul țării. S-au 
semnalat precipitații slabe, izolate, 
sub formă de ninsoare și ploaie în 
Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vîn
tul a suflat potrivit, cu intensificări 
locale în sudul Banatului, Oltenia și 
Moldova. Temperatura aerului la ora 
14 a fost cuprinsă între minus 3 gra
de la Cotnari, și 10 grade la Sighetul 
Marmatiei. în București : Vremea

s-a încălzit ușor. Cerul a fost mal 
mult acoperit. Vîntul a suflat potri
vit. S-au semnalat precipitații slabe. 
Temperatura maximă a atins 2 
grade.

Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 
martie. în (ară : Vreme relativ ume
dă, cu cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 si plus 6 grade, iar 
maximele între 3 și 13 grade, local 
mai ridicate. Ceată locală. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Va ploua slab. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

de hochei NOTE

? O R T
Aseară la Stockholm, în a doua 

zi a reluării returului campionatu
lui mondial de hochei s-a disputat 
doar o singură partidă. O singură 
partidă, însă de mare însemnătate 
pentru configurația finală a clasa
mentului. S-au întîlnit echipele 
U.R.S.S. si Suediei. Fiecare pornea 
cu același număr de puncte (10), 
departajate însă în fruntea clasa
mentului de pînă ieri de golaveraj : 
42—12 si respectiv 28—10. Meciul.

cum era si 
un duel' de 
de o spectaculozitate rar întîlnită. 
Aceste 
prindă.
ca si
acestor 
comentării.

Meciul s-a încheiat 
hocheiștilor sovietici cu
3—2 (1—1. 1—1. 1—0).

de așteptat, a nrileiuit. 
certă valoare tehnică si

atribute nu trebuie să sur- 
întrucît potențialul actual, 

palmaresul dintotdeauna 
formații nu au

Nimic nou
al

nevoie de

cu victoria 
scorul de

la tenis de masă

titlul de campion, dar la Munchen 
vor merge Doboși, Dumitriu, Maco- 
vei fi Naftali...
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Invitații pe traseele
turistice sibiene

Cînd sînt multe și fe
lurite atracții turistice, 
așa cum se întîmplă în 
țara noastră, turistului 
îi e desigur greu să se 
hotărască încotro s-o 
pornească în drumeție. 
Se poate spune însă că 
Sibiul ar trebui să se 
înscrie pe agenda turis
tică a călătorilor ce vor 
să cunoască cele mai 
frumoase meleaguri ro
mânești. De ce ? Situat 
în inima țării, Sibiul se 
numără printre județele 
cu pronunțat caracter 
turistic și cu vechi tradi
ții în acest domeniu. în 
tot timpul anului, Sibiu) 
e fermecător prin tot ce 
oferă vizitatorilor săi. 
Aici se întretaie drumu
rile istoriei. Spre orice 
colț al județului ți-ai 
îndrepta pașii, trecutul 
îți vorbește cu mărturi
ile lui impresionante și 
nemuritoare. Cultura 
românească îi datorează 
Sibiului „Catehismul 
Luteran" (1544) tipărit în 
limba română. Pe valea 
Hîrtibaciului dai de ur
mele vechilor așezări 
dacice, Bruckenthalul îi 
așteaptă pe vizitatori cu 
inestimabilele sale co
mori... Și așa mai de
parte. Urmelor trecutu
lui li se adaugă impre
sionantele 
prezentului, 
formărilor 
dinamismul 
vieții

O 
în 
Unde

Prin poziția lui cen
trală, complexul hoteli-

dovezi ale 
ale trans- 

care atestă 
actual al 

noastre sociale, 
întrebare firească 

asemenea ocazii : 
poposim ?

er „Bulevard" oferă po
sibilitatea unui sejur a- 
greabil, pentru 245 de 
persoane. Camerele sînt 
mobilate elegant, au a- 
parate de radio, tele
foane. La cerere, admi
nistrația hotelului asi
gură servirea micului 
dejun în cameră, spăla
tul și călcatul lenjeriei, 
lustruirea încălțămintei. 
Se pot efectua convor
biri telefonice interur
bane și internaționale. 
Personalul hotelului dă 
informații privind mer
sul trenurilor și avioa
nelor, relații privind 
spectacolele teatrale 
cinematografice și, 
neînțeles, traseele 
punctele de interes 
ristic.

Alte 
pot fi 
plexul 
manilor", 
excelente, 
rase, baruri completea
ză condițiile de confort 
ale celor două 
centrale.

Mai există 
pingul din 
Dumbrava — importan
tă zonă etnografică — 
cu posibilitatea instală
rii de corturi proprii, 
două terase acoperite, cu 
amenajările și mobilie
rul necesare pentru ca 
doritorii să-și 
prepara singuri 
grătar — diverse 
țări, micul dejun, 
zul etc. Tot aici 
găsește restaurantul 
„Dumbrava" cu 650 de 
locuri în saloane și pe 
terase.

Ș> 
bi-

și 
tu-

180 de persoane 
găzduite la com- 
„împăratul ro- 

în condiții 
Braserii, te-

hoteluri

și cam- 
pădurea

poată
- la 
gus- 

prin- 
se

Sibiul are și două cra
me : „Sibiul vechi", în 
centru, și „Butoiul de 
aur", în pasajul scări
lor. De curînd s-a mo
dernizat și dat în folo
sință restaurantul „La 
turn", în stilul secolu
lui al XVI-lea. Aici ai 
impresia că intri într-o 
casă intimă cu tot con
fortul gospodăresc. Ești 
servit așa cum se cu
vine, după datină.

La 33 km sud-vest de 
orașul 
tudine 
situată 
ne de 
care dispune in prezent 
de 800 locuri, în cabane 
și vile pentru odihnă și 
turism. Datorită locu
rilor pitorești în care e 
amplasată, a aerului o- 
zonat de 
stațiunea 
an de an 
vizitatori, 
meni care vin aici la 
odihnă.

Cîteva noutăți:
La Păltiniș s-a ridi

cat gradul de confort în 
. cabane. Totodată s-a 

deschis drumul de legă
tură între Păltiniș și 
Santa, făcîndu-se jonc
țiunea cu drumul fores
tier de pe valea Steaza. 
S-au executat reparații 
de canalizare și s-a a- 
sigurat. 
potabile 
unii.

Este 
să amintim studiul 
zonificare și sistema
tizare a stațiunii, menit 
să asigure în următorii 
ani posibilitatea cazării

Sibiu, la o alti- 
de 1 450 m, este 
renumita stațiu- 

munte Păltiniș,

care dispune, 
înregistrează 

tot mai mulți 
turiști și oa-

captarea apei 
necesară stați-

util și oportun 
de

in condiții confortabile 
a încă 3 000 de persoa
ne, precum și amena
jarea unor pîrtii de 
schi, terenuri de sport. 
Menționăm că anul a- 
cesta au și fost puse în 
funcțiune două celeschi- 
uri mobile. Se mai pre
vede instalarea unui te- 
lescaun și a unui tele
feric.

At.rag în mod deose
bit pitoreștile trasee tu
ristice din munții Cibi- 
nului, zona turistică a 
munților Sebeș. Nu pes
te multă vreme, prin 
grija O.N.T. — între
prinderea de hoteluri și 
restaurante Sibiu — se 
va realiza o pîrtie de 
schi la Oncești. La Ocna 
Sibiului se vor asigura 
100 locuri de cazare in 
motel și alte 200 în ho
telul sanatorial.

în anii ce urmează, 
baza tehnico-materială 
turistică a municipiului 
Sibiu va crește cu circa 
1 000 locuri cazare în 
hoteluri, cu un sat de 
vacanță cu circa 500 de 
locuri și „unități de ali
mentație, 
țeană de 
activității 
conizează 
menite 
gradul de confort oferit 
turiștilor ce vor străbate 
munții Cibinului, Lo
trului, Sebeșului, ver
santul nordic al Făgă
rașului. O primă con
cluzie, deci : înscrieți-vă 
în programul turistic de 
anul acesta pentru me
leagurile sibiene.

A. GOLIANU

Comisia jude- 
organizare a 
turistice pre- 
noi obiective 

să sporească

I

a

în cîteva rinduri
FESTIVA A ME- 

TITLUL MON-
DESCHIDEREA 

CIULUI PENTRU 
DIAL DE ȘAH dintre actualul cam
pion, Tigran Petrosian și șalange- 
rul său Boris Spasski va avea loc la 
12 aprilie, la Moscova. Cei doi mari 
'maeștri sovietici vor disputa 24 de 
partide (cite trei pe săptămînă, în 
zilele de luni, miercuri și vineri). 
Prima partidă este programată la 14 
aprilie. Arbitrii meciului vor fi marii 
maeștri Alberic O’Kelly (Belgia) și 
Miroslav Filip (Cehoslovacia). Secun- 
dantul lui Petrosian este 
maestru I. Boleslavski, iar 
tul lui Spasski marele 
I. Bondarevski.

si
Nana Aleksandria a 
puncte. .. . _____ __ ____
slovaca Malypetrova cu 9 puncte și 
Iugoslava Katia lovanovici cu 8,5 
puncte și o partidă întreruptă. Șa- 
hista română Elisabeta Polihroniade 
ocupă locul 4 cu 7,5 puncte (1). Ea 
a remizat în runda a 11-a cu Jivko- 
vici, iar în runda a 12-a a întrerupt 
în poziție aproximativ egală cu ma
ghiara Bilek.

COMISIA EXECUTIVA

marele 
seeundan- 

maestru

COMI- 
OLIM- 
î con- 
olimpic

A 
fETULUI INTERNAȚIONAL 
PIC, întrunită la Lausanne, 
iamnat Comitetul național 
al Republicii Sud-Africane !n legă
tură' cu lolosirea ibuzivă a simbo
lului olimpic pe insignele ;i mărcile 
poștale ale Jocurilor sud-africane de 
la Bloemfontein, competiție contrară 
principiilor și idealurilor olimpice.

In legătură cu reorganizarea secre
tariatului C.I.O., s-a ajuns la o so
luție nouă, numindu-se doi secretari 
ai C.I.O. : Monique Berlioux (Fran
ța), însărcinată cu serviciul de presă 
al C.I.O., care va conduce adminis
trația sediului C.I.O. de la Vidy (de 
lingă Lausanne), și Artur Tacaci (Iu
goslavia), membru al Consiliului fe
derației internaționale de atletism, 
care va îndeplini funcția de director 
tehnic al C.I.O.

TENISMANUL ROMAN ILIE 
NASTASE și-a înscris în palmares 
un nou succes, la numai o săptămînă 
după victoria obținută în proba de 
simplu a turneului de la Barran- 
quilla (Columbia). împreună cu Iu
goslavul Zeliko Franulovici, Năstase 
a cîștigat proba de dublu la turneul 
din St. Petersburg (S.U.A.), unul din 
cele mai importante ale Circuitului 
Caraibilor: Năstase și Franulovici au 
prestat un joc remarcabil in finală, 
reușind să învingă cu 6—4, 8—6 cu
plul Edison Mandarine (Brazilia), 
Mike Beikin (Canada). în proba de 
simplu bărbați, Franulovici a furni
zat o mare surpriză. El l-a eliminat 
în semifinale pe asul american 
Arthur Ashe, iar în finală l-a între
cut cu 6—4. 6—2. 6—4 pe chilianul 
Jairne Fillol.

ȘAHISTA SOVIETICA NANA A- 
LEKSANDRIA a trecut din nou sin
gură în fruntea turneului internațio
nal feminin de sah de la Bel
grad. Cîstigînd în rundele a 11-a 
si a 12-a partidele cu Vreeken

respectiv Rujița Iovanovici, 
acumulat 9,5 

Ea este urmată de ceho-

TURNEUL INTERNAȚIONAL FE
MININ DE HANDBAL de la Novi 
Sad s-a încheiat cu victoria echipei 
Iugoslaviei, care în ultima zi a în
vins cu 13—9 (4—4) selecționata R. F. 
a Germaniei. Pe locul doi s-a clasat 
reprezentativa Danemarcei, învingă
toare cu 10—9 (4—5) în partida cu
Cehoslovacia.

ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL GRECIEI (etapa a 25-a), echipa 
Panathinaikos Atena a învins cu 1—0 
formația Veria. Alte rezultate : Olym- 
piakos Pireu—Apollon 2—0 ; Ethni- 
kos—Trikala 4—0 ; Paok—Aris 0—0 ; 
Egaleo—Lemosos 7—0 ; - -- -
seraikos 1—0.

In clasament continuă 
Panathinaikos cu 66 de puncte, ur
mată de Olympiakos 63 puncte.

Aek—Pan-
să conducă

Cam aceasta a fost concluzia la 
care s-a putut ajunge sîmhătă la 
prinz, o dată cu încheierea campio
natelor naționale. „Singurele satisfac
ții — ne spunea antrenoarea federală 
Ella Constantinescu — ni le-au pro
dus evoluțiile promițătoare ale unor 
juniori, „copii teribili" ca Mihai Bo- 
bocică, Mihai Colțescu și, mai ales, 
Cornel Macovei. Ei au fost învinși, 
în turneul de selecție al juniorilor, de 
către colegi de-ai lor, dar faptul nu 
prezintă prea mare importanță. Este 
evident că au talent și dacă vor 
munci serios se vor impune. Oricum, 
au mai multe de spus decit, ceea ce 
denumim acum, linia a doua".

Poate că platitudinea competiției 
desfășurate în sala Floreasca a fost 
determinată și de faptul că, mai mult 
sau mai puțin, campionii se știau 
dinainte. Singur „bătrînul" Tiheriu 
Covaci a mai încercat să tulbure 
apele. El s-a calificat pînă în finală. 
Dar... marii absenți, dacă se poate 
spune așa, au fost Radu Negulescu, 
care a abandonat activitatea cornpe- 
tițională, st Eleonora Mihalca, acci
dentată.

Da, Eleonora Mihalca a absentat 
de la „naționale", dar va participa, 
alături de Maria Alexandru, la 
„mondialele" de la Munchen. Rethi 
a fost prezent la naționale, cucerind

Obligații

duminicale
Ca și alte sporturi in aer liber, 

rugbiul se află în plină activitate. 
Campionatul divizionar a început, 
pînă acum disputîndu-se trei etape.

Am vorbit de fapt și cu alte pri
lejuri de anonimatul în care, din 
păcate, se scurg partidele de rugbi. 
Orele, ca și terenurile ce le sînt re
zervate, apar cu totul nepotrivite. 
Programarea meciului Grivița roșie — 
Constructorul, spre pildă, la o oră 
matinală acum, cînd gerul iernii încă 
ține pămîntul sub o crustă de ghea
ță, a fost, orice s-ar zice, de la bun 
început o greșeală a comisiei de 
competiții. Se lasă impresia că însuși 
forul federal caută să... scape cit mai 
repede de aceste „obligații dumini
cale".

Gospodari

» capncioși

ca vremea

Moment dinrr-un mec ampionofului da baschet (Rapid 
disputat duminică în Capitală

In Ciulești, pe „Timpuri noi", la 
„Republicii" sau pe stadionul „23 
August", terenurile sînt în mare su
ferință. Meciurile sînt, înainte de 
toate, o luptă dîrză a fotbaliștilor cu 
condițiile improprii de joc. Adesea 
(duminică dimineața, la „Republicii", 
de pildă) am avut senzația că asis
tăm la un fel de catch pe noroi. 
Deținătorii bazelor amintite ridică 
din umeri deznădăjduiți, invocînd 
duritatea anotimpului ca justificare 
absolută și incontestabilă. Dar există 
o excepție, care ne obligă să acu
zăm lipsa de grijă gospodărească a 
tuturor celor ce le revine ca sarcină 
îngrijirea bazelor amintite. Și această 
excepție este terenul central de la 
Dinamo

Și duminica aceasta, și cu două 
săptămîni în urmă, terenul de la 
Dinamo a fost prezentat în condiții 
ireproșabile. Și, 
este evidentă. O 
dar parcă totuși spiritul gospodăresc 
nu funcționează 
poate, chiar deloc uneori.

atunci... Concluzia 
fi ea iarna de vină.

cum trebuie. Ba,



FRANȚA Forțele patriotice
Pregătiri 
in vederea 
referendumului
Ședința Consiliului 

de Miniștri
PARIS 24 (Agerpres). — La Pa

latul Elysâe a avut loc luni, sub 
președinția generalului de Gaulle, 
o ședință extraordinară a Consi
liului de Miniștri al Franței. Cu 
acest prilej a fost pus la punct de
finitiv textul referendumului cu 
privire la reforma regională și a 
senatului. Textul luat în discuție 
de Consiliul de Miniștri a fost pre
zentat luni seara la posturile de 
radio și televiziune franceze de 
primul ministru Couve de Mur- 
ville.

în capitala Franței s-a anunțat, 
de asemenea, că la 10 aprilie ge
neralul de Gaulle va face o nouă 
declarație radiotelevizată, deschi- 
zînd astfel în mod oficial campa
nia electorală în vederea referen
dumului de la 27 aprilie.

Un prim sondaj al opiniei publi
ce, dat publicității la 24 martie de 
ziarul „Le Figaro", arată că 54 la 
sută din francezii chestionați s-au 
declarat favorabili reformei regio
nale și numai 26 la sută reformei 
senatului.

IRLANDA DE NORD

sud-vietnameze
își continuă atacurile

CARTIERUL GENERAL AMERICAN DE LA LONG SINII LOVIT DE RACHETE
SAIGON 24 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că luni dimi
neața bombardiere americane de tip 
„B-52" au efectuat în repetate rân
duri raiduri asupra pozițiilor deținute 
de forțele patriotice la cîțiva kilo
metri de baza aeriană Bien Hoa, din 
apropierea capitalei sud-vietnameze.

Forțele patriotice și-au continuat 
acțiunile ofensive, lansînd atacuri 
combinate asupra a 25 de obiective, 
printre care cartierul general al ar
matei americane de la Long Binh, 
din vecinătatea capitalei sud-vietna
meze. Instalațiile și clădirile cartie-

rului general au fost avariate de cele 
15 rachete lansate de patrioți. Lupte 
deosebit de violente au fost semna
late, de asemenea, la sud de Saigon.

4r
Președintele regimului saigonez, 

Nguyen Van Thieu, l-a primit luni 
pe generalul Creighton Abrams, co
mandantul șef al forțelor americane. 
Corespondenții de presă semnalează 
că această întrevedere coincide cu 
o acțiune de amploare care are 
drept scop sporirea și modernizarea 
echipamentului militar al armatei 

nivelul celeisud-vietnameze, la 
americane.

Consultări la Casa
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 

a examinat duminică la San Clemen
te (California), unde și-a petrecut 
week-end-ul, situația din Vietnam, a 
anunțat un purtător de cuvînt al Ca
sei Albe. La convorbiri au participat 
secretarul de stat, William Rogers, 
și principalul consilier prezidențial, , 
Henry Kissinger, precum și Ellswort 
Bunker, ambasadorul S.U.A. la Sai
gon, și generalul Andrew Goodpaster, 
comandant adjunct al forțelor mili-

RELUAREA CAMPANIEI
PENTRU DREPTURI CIVILE

BELFAST 24 (Agerpres). — în 
mai multe localități nord-irlandeze 
au avut loc demonstrații în favoa
rea drepturilor civile pentru mi
noritatea catolică. La Londonder
ry, Armagh, Newry, Enniskillen, 
Toomebridge și Belfast, demon
stranții au înfruntat poliția, care 
a acționat pentru a împiedica 
ciocniri între susținătorii campa
niei pentru drepturi civile și gru
purile de extremiști protestanți. La

Armagh au fost operate arestări 
în rîndurile demonstranților.

Manifestațiile de duminică mar
chează reluarea campaniei pentru 
drepturi civile care a fosț între
ruptă în timpul alegerilor din luna 
februarie. Actuala etapă a campa
niei urmărește exercitarea de pre
siuni asupra guvernului pentru a-1 
determina să respecte promisiunea 
de acordare a egalității în drep
turi minorității catolice din Irlan
da de nord.

/

Incident la frontiera H. WILSON SE DECLARA GATA
indo-pakistaneză

CALCUTTA 24 (Agerpres). — 
Posturile de radio indiene au 
transmis că la frontiera indo-pa- 
kistaneză s-a produs un schimb de 
focuri. Inspectorul general al for
țelor de pază de la frontiera In
diei, P. K. Basu, citat de agenția 
Reuter, a declarat că soldați pakis
tanezi, după ce au deschis un foc 
de arme ușoare, au folosit mor- 
tiere împotriva postului indian de 
frontieră, Bamungota, în districtul 
Malda. Trupele indiene au ripostat.

•Ar

CARACI 24 (Agerpres). —- Agen
ția Associated Press informează că 
postul de radio pakistanez a de
clarat că Pakistanul face respon
sabilă partea indiană de inciden
tul petrecut la frontiera indiano- 
pakistaneză. Potrivit postului de 
radio citat, trupele indiene au des
chis focul sîmbătă, duelul conti- 
nuînd pînă duminică. între cele 
două părți a intervenit un acord 
de încetare a focului. '

LONDRA 24 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Harold Wilson, este 
gata să viziteze Biafra, cu ocazia tur
neului pe care îl va face în Nigeria 
la 27 martie, dacă va primi o invi
tație din partea colonelului Ojukwu, 
a declarat luni în Camera Comunelor 
Michael Stewart, ministrul afacerilor 
externe, cu prilejul dezbaterilor da 
politică externă.

PREMIERUL CANADIAN
LA WASHINGTON

WASHINGTON 24. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Luni a sosit la Washing
ton, într-o Vizită oficială, primul mi
nistru al Canadei, Pierre Trudeau. 
Aceasta este prima sa vizită în ca
pitala statului vecin, S.U.A.. de la 
alegerea sa în funcția de prim-mi- 
nistru. Referindu-se la convorbirile 
ce vor avea loc cu acest prilej, zia
rul „Washington Post" consideră că 
Pierre Trudeau va acorda o aten
ție deosebită controversatului nro- 
iect antibalistic american „Safe
guard", care a început să îngrijo
reze opinia publică canadiană. „Ca
mera Comunelor din Canada, scrie 
ziarul citat, este atît de îngrijo
rată din cauza acestui proiect a- 
merican încît a convocat o ședință 
specială, miercurea trecută, în ca
drul căreia au fost dezbătute e- 
ventualele repercusiuni ale proiec
tului „Safeguard" asupra securității 
Canadei".

Intenția premierului canadian de 
a revizui în mod radical statutul 
participării țării sale la N.A.T.O. 
va forma un capitol separat în în
trevederile de la Washington.

★

în cadrul unei declarații făcute 
presei, secretarul general al Partidu
lui Comunist din Canada, William 
Kashtan, a subliniat din nou necesi
tatea retragerii Canadei din N.A.T.O. 
El a arătat că, prin participarea la 
acest bloc militar, Canada ar putea 
fi atrasă în acțiuni contrare intere
selor sale.

Albă
tare americane din 
sud, chemați special 
dinte pentru consultări.

Deși purtătorul de cuvînt a afir
mat că aceste convorbiri, care vor 
continua la Washington, reprezintă 
doar o operație „de rutină", agen
țiile de presă relevă faptul că ele 
survin în urma intensificării critici
lor față de continuarea războiului 
din Vietnam, atît în rîndul opiniei 
publice, cît și în cercurile senato
riale. Agenția France Presse arată, 
de exemplu, că „opinia publică din 
Statele Unite manifestă o neliniște 
crescîndă în fața prelungirii războiu
lui, prelungire marcată de o recru
descență spectaculoasă a pierderilor 
americane". Conform datelor furni
zate de comandamentul american, 
vădit micșorate, după cum apreciază 
agenția citată, în ultimele patru săp- 
tămîni au fost uciși 1 500 de militari 
americani, iar alți 7 000 au fost ră
niți.

Senatorul democrat Vance Hartke 
a declarat în cadrul unui interviu 
acordat unui corespondent al agen
ției United Press International că, 
pînă în prezent, Statele Unite nu 
au demonstrat că doresc să pună 
capăt războiului din Vietnam. El a 
adăugat că în ultimele săptămîni se 
observă chiar o escaladare a răz
boiului dus de S.U.A.

Vietnamul de 
de către preșe-

IN CINSTEA DELEGAȚIILOR PARTIDELOR 
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

ral al C.C. al P.C.U.S., a adresat 
un cuvînt de salut reprezentanți
lor partidelor comuniste și munci
torești prezenți.

La masă a participat delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

agențiile de presa
transmit:

MOSCOVA — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 24 martie, C.C. al 
P.C.U.S. a oferit la Kremlin o masă 
în cinstea delegațiilor care au par
ticipat la lucrările Comisiei pre
gătitoare a Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Leonid Brejnev, secretar gene-

a

EVENIMENTELE DIN ORIENTUL APROPIAT

■ Demisia premierului Iordaniei
■ Violent duel de artilerie in zona

Canalului de Suez
AMMAN. — în urma demisiei 

lui Bahjat Talhouni din funcția 
de prim-ministru al Iordaniei, re
gele Hussein l-a însărcinat pe 
Abdel Moneim Rifai cu forma
rea noului cabinet, anunță agen
ția France Presse. în vechiul ca
binet, Rifai deținea funcția de mi
nistru al afacerilor externe. Fos
tul premier Talhouni, care și-a 
prezentat luni 
lui iordanian, 
că „se retrage 
nătate".

demisia suveranu- 
a declarat presei 
din motive de să-

luiui de Suez. Artileria egipteană a 
deschis focul în regiunea lacului A- 
mer, a portului Tewfik, apoi a po
dului Firdan și El Kantara. Artileria 
israeliană a ripostat.

★
CAIRO. — Intr-un comunicat al 

forțelor armate egiptene se arată că 
luni tancuri israeliene, care patru
lau pe partea de vest a Canalului 
de Suez, au deschis focul asupra po
zițiilor R.A.U., aflate în regiunea la
cului Amer. Artileria egipteană a 
dat o ripostă puternică.

★
BEIRUT. — între guvernul de la 

Beirut și cel de la Paris au loc con
tacte în legătură cu furnizarea de 
armament francez Libanului, a de
clarat ministrul de externe libanez, 
Youssef Salem, în cadrul unui inter
viu acorăat ziarului egiptean „Al 
Akhbar". „Am fost încredințați, a 
precizat el, că Franța va asigura a- 
părarea țării noastre, în cazul cînd 
Libanul ar constitui obiectul unei a- 
gresiuni".

După cum transmite agenția 
France Presse duelul de artilerie de 
luni din zona Canalului de Suez s-a 
desfășurat pe o întindere de aproa
pe 100 de kilometri. El a durat patru 
ore.

„SAFEGUARD"
PE CALEA ÎNARMĂRILOR
Declarația „Federației

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
„Federația savanților americani", or
ganizație ce grupează 2 200 de oa
meni de știință, a dat publicității o 
declarație în care se pronunță îm
potriva creării sistemului antibalis
tic „Safeguard", noua variantă a 
proiectatului sistem „Sentinel". A- 
ceastă hotărîre a guvernului ameri
can — se spune în declarație — con
stituie un nou pas „pe calea înar
mărilor". Calificînd acest sistem ca 
„inutil și provocator", organizația oa
menilor de știință cere guvernului 
să se renunțe la el, iar alocațiile

UN NOU PAS

★
TEL AVIV. — Un purtător de cu- 

vînt al armatei israeliene a decla
rat că un violent duel de artilerie 
a avut loc luni în regiunea Cana-

savanților americani
destinate construirii sistemului să fie 
întrebuințate pentru rezolvarea nu
meroaselor probleme sociale cu care 
sînt confruntate Statele Unite.

★
Hotărîrea președintelui S.U.A. de 

construire a sistemului de rachete 
antirachetă „Safeguard" este o „de
cizie greșită din punct de vedere mi
litar. moral, economic și politic", a 
declarat duminică, în cadrul unui in
terviu televizat, senatorul demo
crat Albert Gore, președintele subco
misiei senatoriale pentru organizațiile 
internaționale și dezarmare.

Situația din Anguilla. Dup8 
debarcarea trupelor britanice în mica 
insulă Anguilla din Marea Caraibilor 
situația de aici se menține în conti
nuare încordată, ca urmare a demon
strațiilor aproape zilnice pentru retra
gerea trupelor britanice. între timp, 
premierul anguillez, Ronald Webster, 
a avut luni la Națiunile Unite între
vederi cu reprezentanți ai cîtorva gu
verne, în vederea „unei ofensive la 
O.N.U. împotriva intervenției în insulă 
a Marii Britanii", scrie agenția Reuter.

0 conferință a Partidului 
Comunist din Norvegia 
a avut loc la Oslo. Delegații la con
ferință au dezbătut diverse probleme 
legate de pregătirea partidului pentru 
viitoarele alegeri parlamentare care 
urmează să aibă loc în toamnă. Con
ferința a hotărît ca partidul să de
semneze candidați în toate circum
scripțiile electorale ale țării.

0 delegație comercială 
italiană, alcătuită din 24 de spe
cialiști, a sosit duminică la Buda
pesta, pentru o vizită de o săptămînă. 
Din delegație fac parte conducători 
și reprezentanți ai unor mari între
prinderi industriale italiene, transmi
te agenția M.T.I.

Astăzi este Ziua națională a Greciei ; se împlinesc 148 de ani de la dobin- 
direa independenței de stat. în fotografie : vedere din Atena

In sprijinul dezvoltării cooperării economice intereuropene
Prezent în țara noasirtf 

cu ocazia deschiderii ex
poziției industriale dane
ze, dl. Knud Thomsen, mi
nistrul comerțului al Da
nemarcei, a răspuns cu a- 
mabilitate întrebărilor a- 
dresate de redactorii zia
rului „Scînteia*.

— D-le ministru, 
cum. apreciați evolu
ția relațiilor econo
mice și comerciale 
dintre România și 
Danemarca ? Acum, 
cînd țările noastre se 
cunosc mai bine — a- 
tît ca urmare a vizi
telor reciproce ale u- 
nor delegații guver
namentale și de stat, 
de specialiști, cît și a 
schimbului de expo
ziții — cum vedeți 
dezvoltarea, în conti
nuare, a acestor rela
ții?

— Ca urmare a diferite
lor vizite reciproce, între 
oamenii noștri de stat, în
tre specialiștii români și 
danezi, au fost stabilite 
contacte personale, lucru 
foarte important pentru 
dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre. între 
România și Danemarca a 
fost semnat un acord co
mercial pe termen lung, 
un acord cultural. Mai 
există, însă, posibilități 
neexplorate de lărgire a 
schimburilor româno-da- 
neze. în curînd țara dum
neavoastră va fi vizitată 
de membri ai Comitetului 
danez al corporațiilor eco
nomice, tehnice și indus
triale.

Cînd m-am referit la 
posibilitățile existente de 
a lărgi relațiile noastre, 
m-am gîndit și la faptul

Convorbire cu dl. KNUD THOMSEN, 
ministrul comerțului al Danemarcei

că aceste relații sînt des
tul de recente. Există a- 
semănări între economiile 
română și daneză: ambele 
țări depun eforturi susți
nute în vederea indus
trializării, întrucît și dvs. 
și noi ne dăm seama de 
importanța ei în lumea 
modernă. Iată pentru ce 
România și Danemarca au 
în față multe posibilități 
în vederea sporirii schim
burilor reciproce. Chiar și 
o mare putere industrială 
va avea întotdeauna de 
cumpărat ceva de la o 
țară mai mică. De aceea 
noi depunem atîtea efor
turi pentru industrializa
re. în mod obiectiv, există 
posibilități nelimitate de a 
cumpăra unul de la altul, 
de a face comerț între noi, 
de a ne livra reciproc e- 
cfhipament industrial sau 
bunuri de consum. Atît 
România, cît și Danemar
ca, vor avea mereu ceva 
de oferit una alteia.

Nivelul turistic atins de 
țara dvs., a spus dl. Thom
sen, răspunde exigențelor 
turismului european. Cînd 
mă voi înapoia în Dane
marca am să le recomand 
concetățenilor mei să vi
ziteze în număr cît mai 
mare frumoasa dumnea
voastră tară.

Vreau să subliniez încă 
o dată importanța contac
telor personale între oa
menii de stat, importanța 
pe care o au acordurile e- 
conomice și culturale pen
tru dezvoltarea, în conti
nuare, a relațiilor româ-

no-daneze, trecînd peste 
faptul că România și Da
nemarca au sisteme so
ciale diferite.

— V-am ruga, d-le 
ministru, să ne spu
neți cum apreciați 
stadiul actual al coo
perării economice in
tereuropene ? Ce po
sibilități noi întreve
deți pentru extinde
rea și diversificarea 
cooperării economice, 
a schimburilor co
merciale între țările 
continentului nostru?

— Aparținem aceluiași 
continent — Europa. De 
aceea, dezvoltarea comer
țului intereuropean este o 
problemă care privește a- 
tît România, cît și Dane
marca.

Danemarca se pronunță 
pentru lărgirea și diversi
ficarea comerțului inter
european, în cadrul re
lațiilor bilaterale, precum 
și în cadrul diverselor or
ganizații economice, cum 
este O.E.C.D. (Organizația 
pentru cooperarea econo
mică și dezvoltare) sau în 
cadrul tratativelor de la 
Geneva cunoscute sub nu
mele de „runda Kennedy" 
De asemenea, considerăm 
că dezvoltarea relațiilor 
comerciale între țările din 
răsăritul și cele din apu
sul Europei este de o mare 
importanță. După părerea 
mea, nu trebuie să existe 
bariere în calea dezvoltă
rii cooperării economice

intereuropene. Toate ță
rile din Europa trebuie să 
facă comerț liber între 
ele. Cînd Danemarca și-a 
pus candidatura la Piața 
comună, ea a pornit de la 
ideea că această grupare 
economică nu trebuie să 
fie un fel de club închis, 
deoarece aceasta ar ridica 
noi bariere comerciale — 
fapt ce poate avea conse
cințe dăunătoare. Noi a- 
vem de gînd să dezvoltăm 
în continuare comerțul cu 
țările din răsăritul Euro
pei. Danemarca se pro
nunță pentru înlăturarea 
barierelor existente în co
merțul intereuropean.

— Vă rugăm, în în
cheiere, să ne împăr
tășiți cîteva impresii 
despre vizita pe care 
ați făcut-o în țara 
noastră.

— Ceea ce am văzut 
aici m-a surprins mult și, 
totodată, în mod plăcut. 
Citisem multe lucruri des
pre țara dvs., dar numai 
din cărți nu poți cunoaște 
o țară. Am vizitat fabrici, 
am văzut oameni pe stra
dă, am văzut muncitori 
lucrînd. Trebuie să vă 
spun că înainte de a de
veni politician, am fost 
industriaș și de aceea pot 
aprecia mai bine succe
sele dvs. Din punct de ve
dere economic. România 
este o țară în rapidă as
censiune. Faptul că un 
procent atît de ridicat din 
produsul dvs. național 
este investit în industrie

ar putea părea unora 
drept un plan ambițios. 
Dar, din cîte am putut să 
văd aici, politica econo
mică a României este a- 
șezată pe baze foarte rea
liste, sănătoase. Dumnea
voastră puneți accent 
pe producerea unor bu
nuri de bază industriale 
— este o politică sănătoa
să, deoarece, pe această 
cale puteți deveni din ce 
în ce mai bogați. Nu se 
poate dezvolta economia 
producînd numai bunuri 
de consum. Remarc, de 
asemenea, că balanța dvs 
de plăți este echilibrată. 
Sînt foarte impresionat de 
progresele pe care le-ați 
făcut într-un răstimp așa 
de scurt. Cînd vizitez o 
fabrică mă interesează 
anul cînd a fost pro
dus echipamentul aflat 
în funcțiune. La dv. 
am văzut că marea 
majoritate a echipa
mentului industrial este 
de dată recentă, ceea ce 
denotă un serios efort de 
industrializare. După dis
trugerile pricinuite de 
război a trebuit, în mod 
practic, să luați totul de 
la capăt. M-a impresionat, 
de asemenea, nivelul de 
mecanizare și automatiza
re atins în fabricile româ
nești. Am mai remarcat 
un fapt pe care aș vrea 
să-1 menționez aici: at
mosfera de muncă inten
să. Am văzut oameni mul
țumiți, fețe radioase. Po
porul român este angajat 
într-o intensă muncă 
constructivă. Aș dori, pe 
această cale, să urez po
porului dvs. noi succese 
în activitatea sa pașnică, 
de dezvoltare a României.

Petre NEDELCU 
Dumitru ȚINU

Digepol a lost desființat, 
în baza unui decret al președintelui 
Rafael Caldera, în Venezuela a fost 
desființată Direcția generala a poli
ției (Digepol), organ ce și-a cîștigat 
o tristă faimă prin acțiunile sale re
presive împotriva patrioților venezue- 
ieni. în cercurile oficiale venezuelena 
se afirmă că mai mulți foști colabo
ratori ai Digepol-ului urmează să fie 
dați în judecată.

Numărul membrilor Parti
dului Comunist Francez a 
sporit cu 20 000 de la începutul acestui 
an. în această perioadă au fost create 
450 de noi organizații de bază din caro 
260 în întreprinderi industriale.
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țin direct al omului de Nqrn- l 
derthal. ale cărui caracteris\'J' 1 
le posedă, sau de un Yeti. onl-ti zț 
zăpezilor. Ceea ce-i contrariază i 
mai mult pe specialiști este 1 
faptul că ființa a fost ucisă de l 
două gloanțe provenind din- ! 
tr-un pistol de calibru mare. \

ei citul foarte scurt, 
extrem de mari si pi-

„Cosmos-274". La 24 mar- 
tie, în Uniunea Sovietică a fost lan
sat satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-274“, destinat explorării în 
continuare a spațiului cosmic.

Pod peste
Messina

Vechea dorință a sicilienilor 
de a ajunge „pe jos" pe conti
nent, pare mai aproape ca ori- 
cînd de realizare. Pe coasta Că
lătoriei, la 800 de metri de țărm, 
susținut de șase ancore puter
nice, un enorm „turn de per
forare", înalt de 98 de metri, 
cercetează solul submarin în 
vederea stabilirii rezistenței 
sale pentru susținerea pilonilor 
viitorului pod ce va lega Sicilia 
de Italia continentală. Marea a- 
gitată și complexitatea operați
unilor fac ca întreaga lucrare 
peste strâmtoarea Messina să 
devină un examen de măies
trie si pricepere pentru tehni
cienii italieni.

Importanța economică a rea
lizării acestui proiect de prim 
ordin a stîrnit un larg ecou na
țional, stimulând avansarea unor 
invenții și soluții dintre cele 
mai originale.

Intre acestea, cel mai recent 
este proiectul lui Guglielmo La 
Placa, apreciat de către specia
liști ca perfect realizabil. Meto
da sa se bazează pe fracționa
rea forțelor necesare suspendă
rii podului, care nu va mai avea 
nevoie de fundații în mare. Po
dul va fi format dintr-un singur 
corp ; elementele componente 
se instalează „în linie". Fiecare 
element este dotat cu mo
toare electrice, care, acționa
te simultan, dezvoltă o tracțiune 
asupra tuturor elementelor, 
unindu-le și formînd în final un 
singur bloc arcuit ce se sprijină 
pe două mari fundații din be
ton armat instalate pe sol la 
cele două capete ale podului.

Există suficiente temeiuri pen
tru a aprecia că în foarte scurt 
timp „promenada" peste podul 
aflat azi încă pe planșetă va de
veni un lucru obișnuit

N. PU1CEA
Roma, 24.
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SENZAȚIONALĂ

ființă ciudată, asemănă
toare omului si maimuței. și 
închisă într-un bloc de gheață, 
a suscitat' un viu interes in 
rîndul antropologilor, relatează 
ziarul britanic „Sunday Times'^ 
Ciudata creatură a fost găsită 
într-un bloc de gheată în strâm
toarea Bering și transportată 
in Statele Unite. Ea măsoară 
peste 1,80 metri, are pielea a- 
coperită cu păr. un piept pu
ternic 
mâini _____ _______ _____
cioare care sînt, indiscutabil, ale 
unei ființe umane, dar care di
feră de cele ale omului de as
tăzi. Antropologii apreciază că 
ar putea fi vorba de un des
cendent mai mult sau mai' pu-

La Lyon 3 avut ^oc> în prezenta 
primului ministru al Franței, Maurice 
Couve de Murville, festivitatea consa
crată începerii construcției viitorului 
Centru internațional de cercetări asu
pra cancerului. Acest centru va fi 
terminat în 1971 și va cuprinde o clă- 
dire-tum cu 14 etaje.

Gusîov Heinemann, ^Te ,a 
5 martie a.c. a fost ales președinte al 
R. F. a Germaniei, și-a înaintat luni 
demisia din funcția de ministru al 
justiției în actualul cabinet vest-ger- 
man, condus de cancelarul Kurt Georg 
Kiessinger. El urmează să preia succe
siunea actualului președinte al R. F. 
a Germaniei, Heinrich Liibke, la 1 
iulie a.c. Funcția de ministru al justi
ției vest-germane a fost încredințată 
lui Horst Ehmke.

Procesul de la Craii. Un 
comunicat difuzat de agenția de .presă 
algeriană anunță că la Orăn a 
început procesul unui grup de 60 
de persoane acuzate de complot împo 
triva statului; sub aceeași acuzația 
este implicat și Krim Belkacem, fost 
membru al guvernului provizoriu.

La Damasc au fost re
luate lucrările congresului 
regional al partidului Baas, 
transmite postul de radio din capitala 
siriană. Pînă în prezent a fost prezen
tat în fața congresului un raport al 
șefului statului, Noureddine Atassi, 
precum și un raport al ministrului a- 
părării, generalul Hafez Assad, care 
și-a exprimat nemulțumirea față de 
o serie de aspecte ale politicii in
terne și externe, promovată de actuala 
conducere a Siriei.

La Geneva s-au încheiat 
lucrările Comitetului nr. 2 
care a funcționat în cadrul actualei 
sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru drep
tul comercial internațional (Uncitral). 
Reprezentantul României în comisie, 
Ion Nestor, a fost desemnat raportor 
special pentru studiul ce va fi supus 
celei de-a treia sesiuni Uncitral, în le
gătură cu arbitrajul comercial interna
țional.

Joseph Kasawubu, fost 
președinte al Republicii 
Congo, 3 decedat luni dimineața 
în localitatea Borna (Congo central).Rezultatele alegerilor din Renania de nord-Westfalia

Duminică. 23 martie, în 34 de muni
cipii și cantoane din landul vest-ger- 
man Renania de nord-Westfalia au 
avut loc alegeri parțiale. învingător a 
ieșit Partidul social-democrat, care a 
întrunit 47,2 din totalul voturilor ex
primate. Celelalte două mari partide 
— Uniunea creștin-democrată și Par
tidul liber-german — au întrunit 34,3 
și respectiv 11,8 la sută. Part.dul na
tional-democrat. de extremă dreaptă, 
nu a prezentat candidați decît în trei 
localități. în una din ele n-a obținut 
minimumul de 5 la sută pentru a pu
tea fi reprezentat în consiliul canto
nai.

Se apreciază că P.S.D.G. șl-a păs
trat sau chiar și-a întărit pozițiile, în 
timp ce U.C.D. și P.L.G. au înregis
trat mici pierderi.
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