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a Consiliului 
condusă de 
dl. Ekrem

președintelui
al Republi-

și darul oferit, tovarășul 
Ceaușescu a spus : „Do- 
primul rînd să vă mul- 
pentru urările adresate 
colaboratorilor mei. De 

să vă aduc 
și membrilor

municipal salutul

ANKARA 25. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Al. Cîmpeanu și 
Ion Badea, transmit: Marți di
mineața, în cea de-a doua zi a 
vizitei sale oficiale în capitala 
Turciei, președintele Nicolae 
Ceaușescu a primit la Konuk 
Kosku o delegație 
municipal Ankara, 
primarul orașului, 
B arias.

Cu acest prilej, 
Consiliului de Stat
cii Socialiste România i-au fost 
înmînate cheia de aur a orașu- 

V>1. j și diploma de cetățean de 
onoare al capitalei Republicii 
Turcia.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ministrul de interne al 
Turciei, Faruk Sukan, și mem
brii Consiliului municipal An
kara.

Primarul Ankarei, Ekrem Bar- 
las, a exprimat în numele tu
turor locuitorilor capitalei tur
cești satisfacția și cinstea de a 
adresa un călduros salut distin
sului oaspete și membrilor de
legației române. „Sînt convins, a 
spus el, că ați constatat cu cîtă 
satisfacție v-a primit orașul 
nostru în vizita pe care o fa
ceți în capitala Turciei.

Cheia pe care v-o dăruim este 
simbolul prieteniei și bunelor re
lații. Vă rog, în numele locui
torilor Ankarei, să păstrați

ceastă cheie ca pe o amintire a 
prețioasei vizite pe care ne-o fa
ceți. Este o onoare pentru mine 
să vă înmînez această cheie, 
semn al prieteniei".

Mulțumind pentru cuvintele a- 
dresate 
Nicolae 
resc în 
țumesc 
mie și
asemenea, doresc 
dumneavoastră 
consiliului 
nostru cordial și, în același timp,
populației orașului Ankara, salu
tul prietenesc din partea popu
lației orașului București.

Primind cheia orașului Anka
ra, apreciez aceasta ca un sim
bol al prieteniei dintre orașele 
București și Ankara. Dorim ca 
între cele două capitale să se 
dezvolte relații tot mai, priete
nești, așa cum se dezvoltă în
tre statele noastre. Apreciem că 
aceste relații de prietenie ..și. co
laborare servesc atît intereselor 
popoarelor turc și român, cît și 
cauzei păcii.

Vă dorim să faceți capitala 
patriei dv. tot mai prosperă 
frumoasă".

Președintele Consiliului 
Stat și persoanele care îl înso
țesc s-au întreținut apoi cordial 
cu reprezentanții orașului An
kara.

amiază, președintele 
de Stat al Republicii 

România, Nicolae 
și soția, au luat parte

Marți la
Consiliului
Socialiste
Ceaușescu,
la un dejun oferit în onoarea lor 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Turciei, Suleyman Demi- 
rel, și soția sa.

In impunătoarea sală de festi
vități din Palatul Marii Adunări 
Naționale a Turciei (Medjlisul) au 
fost prezenți președintele Cevdet

Ne apropiem de sfirsitul lunii 
martie, dată la care. în condiții 
normale, ar fi trebuit să se ter
mine semănatul culturilor timpu
rii. Este adevărat, în Transilvania 
si zona litoralului Mării Negre unde 
terenul s-a zvîntat mai repede se 
lucrează intens atît la pregătirea 
terenului, cît și la semănat. In nu
meroase cooperative agricole din a- 
ceste zone s-au semănat suprafețe 
mari cu mazăre, orz. ovăz, legu
me si chiar cu sfeclă de zahăr. 
Bune rezultate în această privință 
au fost obținute în întreprinderile 
agricole de stat din trusturile zo
nale Oradea. Constanta si Timisoa
ra, unde semănatul mazării s-a fă
cut în proporție de 60—70 la sută. 
De asemenea, s-au semănat supra
fețe însemnate cu culturi din pri
ma epocă si în cooperativele agri
cole din județele Constanta. Caras 
Severin. Arad. Hunedoara. Timiș, 
Alba etc. în schimb. în județele din 
Muntenia și îndeosebi în cele din 
Moldova, unde zăpada persistă, nu 
s-a putut lucra pe cîmp.

Evoluția vremii marchează. în a- 
ceste zile, o creștere simțitoare a 
temperaturii. Chiar si în nord-estul 
tării. în cursul zilei de luni tem
peratura medie a crescut cu apro
ximativ 10 grade. Potrivit previ
ziunilor meteorologice, vremea con
tinuă să se încălzească în întreaga 
țară, deși nu vor lipsi precipitațiile. 
Acest lucru este favorizat si de 
faptul că zilele sînt mai lungi si 
deci soarele mai puternic. Prin ur
mare. se creează condiții ca. din a- 
ceastă săptămînă. să se intensifice 
ritmul -lucrărilor agricole de pri
măvară în Transilvania. Banat și 
Dobrogea si să înceapă executarea 
lor ' și în celelalte zone ale țării.

Principala problemă care se pune 
acum o constituie grăbirea si termi
narea însămînțării culturilor din 
prima epocă și pregătirea terenului 
pentru cele care urmează să se în- 
sămînțeze în luna aprilie : floarea- 
soarelui, porumb etc. în numeroase 
județe se remarcă inițiative valo

roase menite să ducă la intensifica
rea semănatului și a celorlalte lu
crări de sezon. în județul Sibiu, de 
exemplu, majoritatea unităților agri
cole de stat si cooperatiste, învătînd 
din experiența anului trecut, folo
sesc fiecare zi bună de lucru la pre
gătirea terenului și semănat. Așa se 
face că acum pe cîmpiile și pe dea
lurile cuprinse între Tîrnava Mare 
Si Munții Făgărașului și Cibinului — 
excepție făcînd Valea Oltului șl cea 
a Hîrtibaciului unde solul este încă 
moale — se lucrează intens. Din da
tele centralizate în ziua de 25 martie 
la Direcția agricolă rezultă că, în ju
dețul Sibiu, au fost însămînțate cul
turi din prima epocă pe o suprafață 
de 12 000 hectare, ceea ce reprezintă 
33 la sută din prevederi. Bune rezul
tate în această privință au fost obți
nute în cooperativele agricole din 
Armeni, Bogatu, Dîrlos. Loamneș și 
altele. Ceea ce se remarcă în mod 
deosebit în aceste unități, fapt care 
explică realizările obținute pînă în 
prezent, o constituie folosirea, ală
turi de tractoarele de la I.M.A., și a 
utilajelor proprii. în multe locuri, 
unde din cauza terenului moale nu 
s-a putut intra cu tractoarele, pregă
tirea terenului și alte lucrări au fost 
făcute cu ajutorul atelajelor proprii. 
In acest fel se cîștigă timp prețios.

Asemenea inițiative valoroase au 
putut fi constatate și în județul 
Timiș, unde specialiștii din unități 
cu cei de la direcția agricolă jude
țeană au identificat suprafețele de 
teren mai zvîntate și au luat măsuri 
în vederea însămînțării lor cu prio
ritate. Trustul zonal Timișoara a în
sămânțat pînă ■ acum 4 500 hectare, 
realizările situîndu-1 printre cele mai 
bune din țară. A fost terminat se
mănatul ovăzului, iar la mazăre au 
mai rămas de însămînțat circa 50 
hectare. Si aci, față de alți ani s-a

Ing. Ion HERTEG 
Nicolae BRUJAN 
Gheorghe RADEL

(Continuare în pag. a Il-a)

Sunay, și soția, numeroase perso
nalități ale vieții publice din Tur
cia, precum și persoanele oficiale 
române care însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, primul minis
tru al Turciei, Suleyman Demirel, 
și președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae 
vîntări.

Masa 
mosferă

Ceaușescu, au rostit

s-a desfășurat într-o 
caldă, amicală.

cu-

at-

Marți, la Palatul prezidențial 
„Cankaya" din Ankara au avut loc 
convorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, generalul Cevdet 
Sunay.

Din partea română, Ia convor
biri au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Grigore Geamănu, ambasa
dorul României la Ankara.

Din partea turcă au fost pre
zenți Suleyman Demirel, președin
tele Consiliului de Miniștri al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe, Cihat 
Alpan, secretarul general al pre
ședinției republicii, și Kâmuran 
Gurun, ambasadorul Turciei la 
București.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat un larg schimb de opinii a- 
supra relațiilor dintre România și

Turcia, au fost relevate noi căi și 
posibilități de dezvoltare a acestora 
în spiritul prieteniei și al bunei 
vecinătăți care animă ambele țări. 

Conducătorii celor două state au 
făcut, de asemenea, un tur de ori

zont asupra unor probleme ale vie
ții internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă.

(Agerpres)

Dineu oferit de președintele

al României

a capitalei Republicii

Marți seara, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția, Elena 
Ceaușescu, a oferit în saloanele 
hotelului „Buyuk Ankara" un di
neu în onoarea președintelui Tur
ciei, Cevdet Sunay, și a soției sale, 
Atifet Sunay.

La dineu au 
Verdeț, cu soția, 
nescu, cu soția, 
Grigore Geamănu, 
României la Ankara, și celelalte 
persoane oficiale române.

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

luat parte Ilie 
Corneliu Mă- 

Octavian Groza, 
ambasadorul

Bozbeyli, președintele Adunării 
Naționale, Suleyman Demirel, pri
mul ministru, Ismet Inonu, pre
ședintele Partidului Republican al 
Poporului, Lutfi Omerbas, președin
tele Tribunalului Constituțional, 
generalul Memduh Tagmac, șeful 
statului 
generali, 
litice și 
turce.

în timpul 
decurs într-o 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Cevdet Sunay au 
rostit toasturi.

major general, miniștri, 
lideri

alte
ai altor partide po- 
persoane oficiale

dineului, care a 
atmosferă cordială,

I

...Undeva, pe un 
ecran ascuns de osul 
frunții, se proiecta o 
dimineață cu soare 
mirific, cu cer de azur 
boltit peste pămîntul 
cretos al Peloponezului, 
o altă dimineață pe
trecută aievea, numai 
că demult, tare de
mult, în urmă cu un 
milion de zile, și anu
me pe arenele Olym- 
piei cea atît de plăcută 
în ochii lui Zeus pen
tru înmiresmatele jertfe 
cu care, în cinstea pă
rinților zeilor, înce
peau și se sfîrșeau 
toate jocurile între ti
nerii atleți ai Eladei. 
Această proiecție lăun
trică, bogată în mișcări 
și culoare, înfățișînd 
panoramic o lume 
populată de efebi cu 
forme statuare, veniți 
să arunce cît mai de
parte cu săgeata și 
discul, pentru ca în
vingătorii să bineme
rite dragostea și cin
stirea cetății natale, ei 
bine această reverie de 
inspirație antică se po-

foarte puțin, 
s-o spunem, cu

trivea 
trebuie 
cadrul autentic al cli
pei trăite. Simplu re
flex livresc, dacă vreți, 
simplu motto în timp 
pentru o altă întrecere 
— contemporană nouă 
prin toate elementele 
ei, de la întîiul argu-

pu-

fi
Victoriei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primind diploma de cetăfean de onoare și cheia de aur 
Turcia

reportaj
de Ștefan IUREȘ

ment, pînă la trofeul 
final.

Și totuși 1
Și totuși olimpiadele 

tinerești de astăzi, atît 
de depărtate de 
punctul lor de plecare, 
de jocurile inițiate în 
urmă cu 27 de veacuri, 
continuă să-și reclame 
ceva din acea nobilă 
obîrșie. Din luptă 
sportivă au devenit 
competiție profesională,

forța uriașilor s-a 
transferat aproape în 
întregime asupra 
terii inteligenței.

S-au schimbat 
simbolurile
olimpice, e adevărat, 
fruntea învingătorului 
nu mai este împodo
bită cu cununa de 
lauri. Acum el își în
tinde ambele brațe 
pentru a cuprinde, cu 
grijă infinită, „strun
gul de aur" sau ,,trac
torul de aur", elocven
te giuvaere modeme, 
bibelouri în luciul că
rora se răsfrînge surî- 
sul. Dacă au dispărut 
aezii cu odele lor so
lemne, dacă nimeni nu 
mai înstrună harfa 
spre preamărirea celor 
dovediți mai buni în 
întrecere, în jurul în- 
vingătorilor iată, ro
iesc oameni cu lămpi 
mari și puternice, de
clanșatoarele fotogra
fice țăcăne nervos, 
motoarele aparatelor

(Continuare 
în pag. a VII-a)
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, au 
primit la reședința oficială de la 
Konuk Kosku, într-o vizită de 
prezentare, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Ankara.

Au fost de față persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat.

La primire a participat minis
trul afacerilor externe al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangil, cu 
soția.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă destinsă, președintele 
Consiliului de Stat s-a întreținut 
în mod cordial cu șefii misiuni
lor diplomatice din capitala Tur
ciei.

Telegramă

în pag. a lll-a

Cuvîntările președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntaea președintelui CEVDET SUNAY
Cuvîntarea primului ministru SULEYMAN DEMIREL

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am primit cu satisfacție mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră mi l-a trimis cu ocazia asumării funcției de președinte al Vene- 
zuelei, precum și urările pentru prosperitatea poporului venezuelean. îm
părtășesc speranța Excelenței Voastre că dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Venezuela va fi favorabilă ambelor țări și de mare impor
tanță în domeniul cooperării internaționale, pentru menținerea păcii și 
bunăstarea popoarelor.

împreună cu urările mele pentru fericirea dumneavoastră personală, 
reînnoiesc Excelenței Voastre înalta mea considerațiune.

RAFAEL CALDERA 
Președintele Venezuela!
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Harnicul colectiv al constructorilor de la Porțile de Fier CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE IMPUNE

PENTRU A TREIA OARA
CONSECUTIV IN FRUNTEA

ÎNTRECERII SOCIALISTE

Promovarea stăruitoare* 
sistematică a noului in tehnică

Pentru a treia oară consecutiv, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de pe șantierele Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier au trăit ieri clipe emoționante : 
li s-au înmînat Steagul roșu și Di
ploma de unitate fruntașă pe tară în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
ramura construcțiilor. La festivi
tatea care a avut loc marți 
după-amiază, în sala Teatrului 
Popular din Tr. Severin, au 
luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid si de stat, ai 
Ministerului Energiei Electrice, con
structori si montori de pe toate șan
tierele Sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier. 
Asistenta a salutat prezenta la a- 
dunare a tovarășului Gheorghe A- 
postol. membru al Comitetului E- 
xecutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Generala 
a Sindicatelor din România.

Anul care a trecut a l'ost un an 
de mari și însemnate realizări. Con
structorii de la întreprinderea de 
construcții căi ferate și drumuri 
rutiere au reușit să termine cu 6 
luni mai devreme linia ferată Tur- 
nu Severin—Toplet. primul obiectiv 
din cadrul sistemului hidroenerge
tic și de navigație. Organizînd mai 
bine munca, respectînd graficele de 
execuție, harnicii constructori ai 
vastului șantier au realizat, pesta 
prevederile planului, lucrări în va
loare de 47 milioane lei. De la în
ceperea lucrărilor pînă la sfîrsitul 
anului trecut au fost turnati mai 
mult de 1 milion metri cubi de be
toane. din care aproape îumătate în 
cursul anului 1968.

Remarcabil este și faptul că, atît 
la nivelul întregului șantier cît și pe 
fiecare unitate în parte s-a reali
zat anul trecut o corelație cores
punzătoare a indicatorilor tehnico- 
economici, sporul de producție fiind 
obținut, în special, pe seama crește
rii productivității muncii. Astfel, la 
grupul de șantiere I.C.H. productivi
tatea muncii a crescut, față de nive
lul planificat, cu aproape 1 la sută, iar 
la șantierul energo-montaj — cu 4.9 
la sută. în anul trecut s-au realizat e- 
conomii față de prețul de cost de 
multe milioane lei. La toate unită
țile si la toate punctele de lucru s-a 
constatat o preocupare permanentă 
pentru mai buna organizare a mun-, 
di, îmbunătățirea folosirii Instalații
lor și utilajelor din dotare. S-au e-" 
fectuat ample studii în acest dome
niu, printre care centralizarea co
menzilor pentru extragerea nisipuri
lor din silozuri și încărcarea benzi
lor subterane, automatizarea descăr
cării din funicular în statia de sorta
re, asigurarea condițiilor în vederea 
extinderii lucrului în două și trei 
schimburi, la principalele utilaje, 
organizarea lucrului în regim in
dustrial la fabricile de betoane și 
utilajele de ..punere în operă" a 
betonului.

O mare atenție au acordat con
structorii Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier 
studierii si aplicării unor tehnolo
gii avansate de execuție a lucră
rilor. Prin studiile elaborate în ca
drul acțiunii de organizare științi
fică a producției si a muncii, s-au 
propus si aplicat soluții noi, care au 
îmbunătățit prevederile proiectelor. 
S-a redus. în acest fel, la unele lu
crări durata de betonare cu circa 
40 la sută. Au fost, de asemenea, 
realizate cofraje autoportante din 
beton armat pentru executarea con
solei de la ecluza amonte, precum si 
noi tipuri de cofraje cu rază mare 
pentru betonarea camerei spirale de 
la turbinele centralei. Mai remar
căm folosirea capselor milisecundă 
la lucrările de derocare. a meto
delor industriale la fasonarea ar
măturilor pentru betoane, ceea ce 
a permis scurtarea timpului de lu
cru în fazele de montai și econo
misirea a circa 149 tone otel be
ton.

La adunarea festivă. numeroși 
vorbitori s-au referit în cuvîntul 
lor la sarcinile mari ce stau

C. E. C.
acordă ciștiguri 
in autoturisme

Casa de Economii și Con- 
semnatiuni face cunoscut că 
depunerile pe libretele de e- 
conomii cu dobîndă și câști
guri în autoturisme, necesare 
participării la tragerea la 
sorți pentru al doilea trimestru 
al anului curent, se pot efectua 
pînă la data de 31 martie a.c. 
inclusiv. La această tragere la 
sorți trimestrială, Casa de 
Economii și Consemnațiuni va 
acorda autoturisme din măr
cile : MERCEDES 190, FIAT 
1800, VOLGA M-2I, FIAT 124, 
RENAULT 10, DACIA 1100, 
MOSKVICI 408, SKODA 1 000 
M. B. și altele.

După cum este cunoscut, ti
tularii acestor librete de eco
nomii beneficiază, în afară de 
cîștiguri în autoturisme, și de 
dobîndă.

Este important de reținut că 
la tragerile la sorți participă 
libretele acelor titulari care au 
păstrat la C.E.C. în tot cursul 
trimestrului pentru care se e- 
fectuează tragerea la sorți res
pectivă depunerile de mini
mum 5 000 de lei. 

în fața constructorilor în 1969. 
La jumătatea acestui an trebuie să 
fie asigurată navigația prin ecluza 
de pe malul românesc și inundarea 
incintei create pentru execuția cen
tralei și ecluzei. Vorbind despre 
pregătirile făcute în acest scop, ing. 
Nicolae Decusară, șeful șantierului 
energo-montaj, a spus : „Colectivul 
nostru poate raporta că a terminat 
asamblarea și sudura celei mai mari 
porți-plane din lume. S-a ridicat, 
de asemenea, pe zidurile ecluzei, la 
capul intermediar, servomotorul cu 
cea mai lungă cursă realizată pînă 
în prezent la .eoluză. Au avut loc, 
cu rezultate bune, primele probe ci
nematice cu o instalație concepută pe 
șantier".

în acest an va trebui realizată cea 
mai spectaculoasă și dificilă lucrare : 
devierea porțiunii de mijloc a Du
nării și începerea lucrărilor la bara
jul deversor. în scopul atingerii a- 
cestor obiective, se vor folosi teh
nologii noi de excavații cu explozibil 
în stâncă, sub apă. Constructorii au 
și executat, pe baza unui proiect 
românesc, o platformă plutitoare 
care să-i ajute la buna desfășurare 
a lucrărilor.

„Sîntem pătrunși, a spus în cu
vîntul său ing. Nicolae Mănescu, di
rector general al grupului de șan
tiere al întreprinderii de construc
ții hidroenergetice, de marca 
răspundere ce ne revine pen
tru îndeplinirea planului pe 1969. In 
vederea realizării acestor obiective, 
în primul rînd ne vom concentra 
eforturile în direcția respectării ter
menelor de predare a construcțiilor la 
montaj, prin menținerea unui ritm 
intens de betonare la ecluză și cen
trală. Pentru pregătirea închiderii 
Dunării am organizat și am început 
într-un ritm intens execuția blocu
rilor de beton și a stabilopozilor și 
ne aflăm într-un stadiu avansat cu 
execuția podului fix din albia 
Dunării, lucrare de înaltă tehni
citate, de pe care se va realiza în
chiderea amintită. Cu toate dificul
tățile produse de iarna grea și pre
lungită, noi preliminăm încheierea 
trimestrului I cu o depășire a pla
nului de producție cu 20 milioane lei 
și, in același timp, cu o creștere la 
productivitatea muncii pe salariat cu 
1 la sută".

Cu viu interes a fost ascul
tat cuvîntul tovarășului GHEORGHE 
APOSTOL.

După ce a transmis, în numele 
Comitetului Central al partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal și al Consiliului Central al 
U.G.S.R., felicitări călduroase pen
tru succesele obținute de colec
tivul de pe șantierele Sistemu
lui energetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, care a cu
cerit Steagul roșu și Diploma de 
întreprindere fruntașă în întrecerea 
socialistă pe țară, pentru a treia 
oară, vorbitorul a spus : Proporțiile 
lucrării, marile ei foioase economice 
și sociale, cutezanța și originalitatea 
soluțiilor tehnice adopiate, ne în
dreptățesc să o socotim printre edi
ficările monumentale ale continentu
lui nostru, în fața căreia urmașii se 
vor înclina cu respect. Acest res
pect va fi adresat oamenilor ce au 
înălțat hidrocentrala, întregul com
plex de lucrări, orînduirii socialiste 
care au făcut posibilă înfăptuirea lor.

România înțelege să edifice obiec
tivele ei industriale prin forțele pro
prii ca și printr-o cooperare re
ciproc avantajoasă cu statele socia
liste, așa cum este cazul Sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, realizat printr-o pri
etenească, rodnică și echitabilă con
lucrare cu Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, de care r.e leagă 
nu numai Dunărea, ci și trainice tra
diții și aspirații comune.

Tot ceea ce am realizat pînă în 
prezent pentru progresul multilate
ral al tării a fost obținut prin mun
ca entuziastă a poporului, cu adînca 
convingere că politica partidului ex
primă fidel interesele și aspirațiile 
fundamentale ale întregii națiuni.

întrecerea socialistă a adus o în

• reclamațu • sesizări•răspunsuri
BAZIN DE ÎNOT SAU PISCINĂ?

De cîțiva ani, în subsolul blocului nostru 
apa pătrunde în voie. Noi, locatarii, ne-am 
obișnuit să o cărăm din cînd în cînd cu 
gălețile. Sistemul de combatere a inundației 
este rudimentar, dar n-avem ce face.

îngrijorați, am adus situația la cunoștința 
I.L.L.—Ploiești. Am revenit, mereu. Dar în 
zadar. Conducerea I.L.L. nu se grăbește să ia 
măsuri. Intre timp apa a ajuns la un nivel 
de 40—45 cm. încă un pic și subsolul blocului 
se va transforma într-un veritabil bazin de 
înot. Sau poate cei de la I.L.L. preferă o pis
cină. In orice caz, noi preferăm cu totul 
altceva : să se facă reparațiile cuvenite și. 
bineînțeles, să fie trași la răspundere cei ce 
și-au permis să le tărăgăneze atîta timp, fără 
nici un fel de justificări.

Constantin NEACȘU,
Dumitru TIMĂU ți alți locatari ai 
blocului nr. 2, Str. 23 August nr. 
184, Ploiești

MĂRFURI MĂRUNTE ?...
In magazinele cu produse electrotehnice 

metalochimice din Cluj nu se găsesc o serie 
de mărfuri așa-zis mărunte, dar foarte ne
cesare cetățenilor : baterii, unele piese de 
schimb pentru televizoare, chei brute „Ellzet" 
etc. De luni de zile cutreier orașul de la un 
capăt la celălalt în căutarea unui întreru
pător pentru veioză. Zadarnic. în mai multe 
magazine din oraș mi s-a sugerat _ mai în 
glumă, mai în serios, să cumpăr o altă veioză. 
De fapt n-am încotro. Deci pentru un întreru
pător care costă numai 4 lei trebuie să chel
tuiesc alți 84 lei. Ce părere are direcția co
mercială județeană : este normal acest lucru ?

Pavel CRIȘAN 
Cluj

Și

L___ _ _ _ _ _ _

semnată contribuție la depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1968 în toate 
ramurile economiei naționale, la 
realizarea unui ritm de creștere a 
producției industriale superior pre
vederilor cincinalului. Pentru meri
tele în munca depusă în anul 1968 
aproape 400 000 de muncitori, ingi
neri, maiștri, tehnicieni, proiectanți, 
cercetători științifici au fost distinși 
cu insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă.

Subliniind faptul că în toate ra
murile de activitate ale economiei 
naționale se află în plină desfășu
rare o însuflețită întrecere socialistă, 
în cinstea celei de a 25-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist și a celui 
de-al X-lea Congres al partidului, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a spus în încheiere : Sînt 
convins că și pe mai departe con
structorii de pe șantierele Sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier vor ține sus steagul 
întrecerii, contribuind din toate pu
terile la obținerea unor izbînzj și 
mai mari pe calea arătată de partid 
— calea desăvîrșirii socialismului și 
făuririi comunismului în România.

Șantierul de la Porțile de Fier, azi
(Foto : Gh. Vințilă)

ASISTENTA SANITARĂ
A MUNCITORILOR FORESTIERI

Intr-o scrisoare trimisă redacției, ing. Con
stantin Călugăru sesiza faptul că în unele 
sectoare forestiere, printre care Tîrgu Jiu. 
Novaci și Baia de Aramă, sînt deficiențe se
rioase în ce privește asistența medicală. Gu
rile de exploatare sînt rar vizitate de medici 
și asistenți sanitari, iar în întreprindere se 
simte nevoia unui dispensar medical.

Direcția sanitară a județului Gorj, căreia 
i-a fost trimisă scrisoarea, ne răspunde că 
cele sesizate sînt juste și, ca urmare, s-au 
dat dispoziții medicilor din unitățile sanitare 
Runcu, Bumbești—Jiu să asigure asistență 
medicală muncitorilor forestieri din punctele 
de exploatare de pe teritoriul respectiv. De 
asemenea, s-a propus Ministerului Sănătății 
înființarea unui dispensar la I. F. Tîrgu Jiu 
și a unor puncte sanitare în exploatările 
Valea Jiului, Valea Sadului, Rovinari, Șușița 
și altele. Fără îndoială că Ministerul Sănă
tății va da curs propunerilor direcției sanitare 
județene.

CĂLĂTORIE CU PERIPEȚII
In orașul Tîrgoviște, pe unele trasee, trans

portul în comun se desfășoară în mod neco
respunzător. Pe rutele Tîrgoviște—Șotînga, 
Tîrgoviște—Teiș, mașinile nu circulă după un 
program judicios întocmit, unii conducători 
auto nu opresc în stațiile existente, ci la 
întîmplare, în locuri convenabile lor. Din 
cauza întîrzierilor mari, autobuzele sînt foar
te aglomerate, la urcare se produc buscu
lade, mulți călători rămîn în stradă aștep- 
tînd ceasuri întregi cursa următoare.

Aceste nereguli, care dăinuie de mai multă 
vreme la întreprinderea de gospodărie co
munală Tîrgoviște, provoacă foarțe multe ne
cazuri cetățenilor și mai ales elevilor-nave- 
tiști de la Grupul școlar- metalurgic. Ce

Harnicii constructori ai marelui 
obiectiv de la Porțile de Fier au 
fost, de asemenea, felicitați de tov. 
Constantin Drăgoescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, și de Adrian Georgescu, 
adjunct al ministrului energiei elec
trice.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au aprobat cu vii 
aplauze textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care își exprimă deosebita sa
tisfacție și deplina recunoștință pen
tru prețuirea ce li s-a acordat. „Asi
gurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune în te
legramă — că nici în viitor nu ne vom 
precupeți eforturile, inteligența și 
chibzuință pentru a ne situa la nive
lul înaltelor răspunderi ce ne-au fost 
încredințate, convinși fiind că prin 
aceasta vom contribui și mai mult 
la înălțarea României socialiste pe 
drumul luminos al progresului și ci
vilizației".

Nîstor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

în viața noastră economică, ca și 
în alte domenii de activitate, noul 
nu apare de la sine, ci este rodul 
unor eforturi sistematice și profun
de, al unor căutări neobosite, al u- 
nor studii și selectări în strînsă 
conformitate cu cerințele practicii, 
ale progresului tehnico-științific ac
tual. De aceea, apariția și dezvol
tarea noului este un proces dialec
tic în care se înfruntă stări și prac
tici învechite, triumful lui necesi- 
tînd muncă de creație, îndrăzneală și 
perseverență pentru a depăși stadiile 
atinse și rezultatele obținute la un 
moment dat. „Viața tumultuoasă a 
patriei noastre — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — exigen
țele pe care le impune realitatea so
cială contemporană cer fiecăruia din
tre noi să-și dezvolte receptivitatea 
față de tot ceea ce este nou șl îna
intat, să aducă o contribuție tot 
mai valoroasă la mersul înainte al 
poporului nostru, la construcția so
cietății socialiste".

Abordînd aceste chestiuni și con- 
centrînd investigațiile asupra intro
ducerii noului în întreprinderi, mai 
ales a ceea ce este înaintat în tehnică 
și tehnologie, în organizarea produc
ției — se poate afirma că preocupă
rile specialiștilor și comitetelor de 
direcție din multe unități industria
le clujene converg cu interesele ge
nerale ale economiei naționale, vi- 
zînd ridicarea pe noi trepte a efi
cienței activității productive.

în acest sens, munca de concepție, 
ca o primă verigă în înnoirea pro
ducției, în organizarea activității de 
asimilare a noi sortimente și de 
modernizare a celor aflate în 
fabricația curentă, este, prin ex
celență, un domeniu al introducerii 
noului în uzine și fabrici. Nu întîm- 
plător, în diferite întreprinderi din 
județul Cluj s-au format puternice 
nuclee de concepție care nu se li
mitează la realizările obținute și ex
periența acumulată la un moment 
dat, ci dau dovadă de un neobosit 
interes și o înaltă competență față de 
aplicarea a tot ce este nou și înain
tat în domeniul tehnicii.

Exemplele de acest gen sînt multi
ple și pot fi găsite într-o serie de 
unități industriale clujene. De pildă, 
mașinile de tricotat rectilinii meca
nizate. fabricate de uzina „Metalul 
Roșu" din Cluj, se situează la nive
lul tehnic al produselor similare dm 
străinătate, ceea ce a făcut ca ele 
să fie solicitate și pe piața externă. 
La uzina „Unirea" din Cluj s-a asi
milat o familie de mașini de filat 
bumbac cardat și pieptănat care se 
disting atît printr-o serie de carac
teristici tehnico-funcționale superioa
re determinate de introducerea unor 
elemente de automatizare, cit și 
prin gabaritul lor, ceea ce, în afară 
de economisirea unor mari cantități 
de metal, permite o reducere cit pes
te 30 la sută a suprafețelor ocupate 
în întreprinderile ce le achizițio
nează. Tot la fel. în fabricile de me
dicamente „Terapia" și „Cosmetica" 
din Cluj, după fructuoase străduințe 
s-au obținut unele produse ale că
ror însușiri calitative le-a impus și 
pe piața externă, în condiții de ren
tabilitate tot mai ridicată.

Singure aceste exemple sînt sufi
ciente pentru a releva efectele favo
rabile, pozitive, ale dezvoltării acti
vității de concepție, axate pe asimi
larea unor mijloace tehnice sau 
produse cu însușiri calitative înal
te. solicitate de economia națio
nală. Concomitent, însă, ele pun 
în adevărata lumină cazurile con
trare, de batere a pasului pe 
loc în înnoirea producției cu
rente și crearea unor noi sortimente. 
Este greu de găsit o explicație cît 
de cît plauzibilă a situației care s-a 
creat, in acest sens, la uzina „Teh- 
nofrig" din Cluj. Aici, unele produ
se. ca separatoarele de lapte de 3 000 
și 5 000 litri pe oră, injectoarele pen
tru combustibili lichizi, aparatul de, 
condiționat aer de 2 200 kilocalorii 
pe oră și altele, nu s-au însușit în 
fabricație nici pînă în prezent, 
lucrările de asimilare fiind tărăgă
nate de 6 ani. E drept. în ultimul 
timp, în urma analizei făcute la a- 
ceastă întreprindere de comitetele 
județean și municipal de partid, au 
fost preconizate măsuri de către or
ganizația de partid și comitetul de 
direcție care — așa cum sint stabili
te — pot permite înlăturarea și pre
venirea în viitor a unor asemenea 
neajunsuri. Important, este, desigur, 
să se aplice riguros aceste măsuri.

părere are Consiliul popular municipal, forul 
tutelar al I.G.C.T. ?

Șerban CODREANU, 
Mișu AVANU — Tîrgoviște

MINISTERUL NU RĂSPUNDE...
Un grup de muncitori de la uzina „Inde- 

pendența“-Sibiu a sesizat redacția că în ate
lierul de oțelărie nu sînt asigurate condiții 
optime de lucru. Nemulțumirea semnatarilor se 
referă la sistemul de aerisire. Deși au fost 
montate două instalații de ventilație, acestea 
nu funcționează și oamenii continuă să inha
leze praf și alte impurități.

La 30 ianuarie a.c. sesizarea a fost trimisă, 
spre rezolvare, Ministerului Industriei 
strucțiilor de Mașini. Și cu toate că am trecut 
de jumătatea lunii martie, la redacție nu 
sosit încă nici 
acestei tăceri ?

Con-

a
un răspuns. Care este cauza

PARC SAU
In cartierul 

strada Fabricii , 
teren viran în suprafață de circa 2 500 mp în
conjurat de clădiri. De aproape doi ani, a- 
cesta a devenit locul de depozitare al 
noaielor. Conducătorii 
Institutului Politehnic 
moloz, geamuri sparte, 
Este lesne de închipuit 
colul ce-1 prezintă asemenea „depozite1 pen
tru sănătatea celor ce locuiesc în jur. în urma 
mai multor sesizări, ni s-a promis că terenul 
va fi nivelat. Dar pînă în prezent nu s-a făcut 
nimic. N-ar fi oare mai util ca, pe acest teren, 
Consiliul popular al sectorului 7 să amenajeze 
un loc de joacă pentru copii sau chiai- un parc ? 
Noi, cetățenii din vecinătatea acestui loc, sîn
tem gata să contribuim oricînd la realizarea 
unei astfel de lucrări.

Petre DRÂGUȘIN
Str. Fabricii 38, București

DEPOZIT DE GUNOI?
Militari, la intersecția dintre 
și strada Bisericii, se află un

gu- 
auto de pe șantierul 
transportă zilnic aici 
gunoaie menajere etc. 
cît de mare este peri- 

pen- 

SOOS Manea Carol 
secretar al Comitetului județean 

Cluj al P.C.R.

Tot un fel de tărăgănare și reți
nere în accelerarea ritmului de în
noire a producției se constată și a- 
tunci cînd, datorită unei necorelări 
a potențialului serviciilor de concep
ție cu sarcinile de asimilare, cît și 
între volumul pregătirilor tehnice și 
posibilitățile de materializare a aces
tora — în special în secțiile auxilia
re — perioada de asimilare a noilor 
sortimente se întinde foarte mult. 
De pildă, la una dintre uzinele amin
tite, „Unirea", asimilarea — după li
cență — a cardei de bumbac tip 3 C, 
deși a început în 1967, nu se va rea
liza decît în acest trimestru. Nu sînt 
necesare prea multe argumente pen
tru a demonstra că prelungirea du
ratei de asimilare a noilor produse 
are efecte negative asupra economiei 
naționale. Pe de o parte, chiar dacă 
asimilarea se face pe bază de licen
ță. dacă ea întîrzie poate provoca o 
diminuare a gradului de competitivi
tate, o anumită uzură morală a uti
lajului respectiv, pentru că între 
timp tehnica evoluează ; pe de altă 
parte, diferite întreprinderi sînt lip
site de aceste utilaje și nevoite, 
poate, să apeleze la import sau să 
utilizeze altele cu randament și grad 
de precizie mai scăzute, ceea ce în
seamnă tot o pierdere pentru eco
nomia națională.

Desigur, lichidarea unor asemenea 
neajunsuri impune o totală reconsi
derare a preocupării și a eforturilor 
unor întreprinderi în direcția reîm
prospătării sistematice a nomencla
torului de produse. Mai întîi, este 
necesar ca unitățile industriale să 
colecteze în permanență cît mai mul
te idei și sugestii cu privire la ini
țierea fabricației unor noi produse, 
să analizeze amănunțit orice nouă 
propunere și șansa de a fi aplicată 
în practică. Apoi să stabilească mai 
multe variante și, pentru fiecare, e- 
ficiența respectivă, să fie receptive 
la acele concepții novatoare — chiar 
dacă în embrion ele nu oferă încă, 
în toată amploarea, nivelul de efi
ciență economică superioară.

Așa cum se desprinde din expe
riența practică a întreprinderilor cu 
bune rezultate în domeniul înnoirii 
perseverente a producției. certitu

Este timpul să se lucreze 
tliii plin pe ogoare!

(Urmare din pag. I)

lucrat în condiții mai grele. Ploile 
din ultimul timp, de exemplu, nu au 
permis să se execute o serie de lu
crări. Totuși, conducerea trustului 
I.A.S., directorii întreprinderilor, au 
luat măsuri pentru o mai bună or
ganizare a muncii, pentru folosirea 
din plin a tuturor forțelor și mașini
lor în scurtele perioade de timp fru
mos. Ca urmare, în întreprinderile 
agricole Recaș, Iosifalău, Deta și 
Făget și in multe altele, însămînță- 
rile sînt avansate.

Bune rezultate au fost obținute și 
în unele cooperative agricole din ju
dețul Timiș. La cea din Becicherecu 
Mic s-au însămințat 68 hectare cul
turi din prima epocă și s-au pregă
tit 180 ha pentru sfeclă. „De obicei 
în primăvară nu se aglomerează lu
crările, arăta tovarășul Mircea Neagu, 
inginer agronom al cooperativei din 
Becicherecu-Mic. în acest an însă s-a 
pierdut mult timp. Noi am elaborat 
un plan de măsuri care să ne per
mită să recuperăm această rămînere 
in urmă. Ne-am concentrat forțele 
la semănatul ovăzului și mazării fu
rajere. am aplicat îngrășăminte și 
am discuit suprafețele pe care vom 
cultiva sfeclă. Au fost executate și 
alte lucrări. Din cele 650 hectare 
grîu de toamnă pe o suprafață de 
464 hectare s-au aplicat 84 tone în
grășăminte".

Și la cooperativa agricolă din Șan- 
dra s-a terminat însămînțatul ovă
zului, mazărei furajere și borceagu- 
lui. Sint pregătite cele 150 hectare 
care vor fi însămînțate cu sfeclă de 
zahăr. în multe alte cooperative 
agricole din județ se lucrează 
intens, ceea ce a făcut să se în- 
sămînțeze într-un timp scurt o mare 
suprafață, iar alta să fie pregătită 
pentru culturile ce se seamănă în zi
lele următoare.

în această perioadă vremea fiind 
atît de capricioasă se impun măsuri 
organizatorice bine chibzuite pentru 
ca fiecare zi și chiar fiecare oră 
bună de lucru în cîmp să fie folosite 
cît mai intensiv. Or. în această pri
vință se constată unele neajunsuri. 
Chiar și în județul Sibiu, despre 
care am arătat că a obținut unele re
zultate bune la pregătirea terenului 
și semănat, sînt unități agricole care 
nu folosesc toate mijloacele de care 
dispun pentru intensificarea lucrări
lor. Această părere ne-a fost împăr
tășită de tov. Ilie Cătoiu, directorul 
direcției agricole care arăta între al
tele : „Desigur, sînt șl cooperative 
agricole în care terenul este prea 
moale pentru a se putea lucra. Dar 
cu nimic nu poate fi justificată ră- 
mînerea în urmă a lucrărilor de pre
gătire a terenului și semănat in 
unele cooperative agricole unde pă- 
mîntul s-a zvîntat de cîteva zile. 
Așa sînt cele din Amnaș, Cîrța, Ar- 
paș, Copșa Mică în care suprafețele 
însămînțate sînt mici și chiar nu 
începuse această lucrare. Prin spe
cialiștii direcției și ajutorul uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
au fost luate măsuri în vederea or
ganizării temeinice a muncii pent.ru 
ca și în aceste unități să se lucreze 
din plin". Este bună măsura luată 
de Direcția agricolă. Dar acest lucru 
putea fi făcut mai repede pentru a 
nu se mai ajunge la asemenea con
statări ca cele semnalate mai sus. Se 
cere ca direcția agricolă și celelalte 
organe județene să urmărească mer
sul lucrărilor agricole nu atît după 
situația operativă care se centrali
zează periodic, ci pe teren pentru că 

dinea asimilării și executării aces
tora la nivelul exigențelor tehnicii 
actuale o conferă și caracterul mo
dern al tehnologiilor adoptate. în a- 
cest sens, într-un șir de unități in
dustriale din județul Cluj au fost 
generalizate o serie de tehnologii 
noi, printre care turnarea sub pre
siune și centrifugă, placarea pieselor 
metalice cu mase plastice, călirea 
prin C.I.F., folosirea termicemului la 
turnarea oțelurilor. Toate acestea au 
asigurat reducerea greutății și a ga
baritelor mijloacelor tehnice, creș
terea productivității muncii.

Totuși, față de posibilități șl, mai 
ales, de necesități, în alte întreprin
deri extinderea unor tehnologii mo
derne se face încă prea lent. Nu 
este greu să se explice de ce aceste 
unități nu adoptă procedee avansate 
în executarea produselor, chiar dacă 
cele vechi și depășite mențin la un 
nivel destul de însemnat volumul 
rebuturilor și al adaosurilor de pre
lucrare, provoacă multe impreciziuni 
în procesul tehnologic. Cauza constă 
într-o anumită plafonare a gindirii 
tehnice, în refuzul deschis sau esca
motat de a nu face eforturi de auto- 
depășire. Iată, deci, încă un capitol 
în care preocuparea comitetelor de 
direcție și intervenția organizațiilor 
de partid se cer declanșate energic, 
fără nici o întîrziere.

Evident, cele cîteva aspecte la care 
ne-am referit nu epuizează problema 
atît de complexă a promovării perse
verente a noului în tehnică. Notați
ile de față atrag numai atenția co
mitetelor de direcție, organizațiilor 
de partid, specialiștilor și colective
lor de întreprinderi clujene că, în 
etapa actuală de dezvoltare și matu
rizare a economiei naționale, este 
stringent necesar să depunem efor
turi și mai susținute pentru cunoaș
terea și aplicarea în practică a cu
ceririlor tehnicii contemporane, pen
tru ca produsele ce le fabricăm să 
fie competitive cu cele mai reușite 
produse similare existente pe plan 
?nondial. A pierde din vedere aceas- 

ă cerință fundamentală, a tolera ten
dințele conservatoare, refractare față 
de nou în acest domeniu, înseamnă 
de fapt a nega progresul, a ignora 
dezvoltarea. Iată de ce, apreciin£ se 
realist succesele obținute, e nC/oie 
să fie concentrate eforturile pentru 
obținerea altora mai valoroase, pe 
măsura condițiilor tehnice și eco
nomice de care dispun întreprinde
rile, a sarcinilor ce le revin din pla
nul de stat.

numai așa pot fi luate măsuri ope
rative în vederea grăbirii lucrărilor.

Aspecte asemănătoare ne sînt 
transmise și din județul Timiș. In 
cooperativa agricolă din Sat-Chinez 
lucrările sînt mult rămase în urmă. 
Este și explicabil. Aci există supra
fețe întinse de teren de pe care nu 
s-au ridicat cocenii. Ca urmare, 
tractoarele nu pot să are. terenul 
fiind ocupat. De asemenea, la' Du- 
deștil-Noi, Iecea Mare, Iecea Mică 
nu există preocupare pentru Elibe
rarea terenurilor. Numai la Sat-Chi
nez, din 1 100 hectare care trebuie 
arate, 600 sînt ocupate de coceni.

Dacă în județele din Transilvania. 
Banat și Dobrogea se pune proble
ma intensificării pregătirii terenului 
și a semănatului, în cele din Munte
nia și Moldova, paralel cu începerea 
lucrărilor pe terenurile care încep 
să se zvînte, este necesar să se acorde 
mai multă atenție aplicării îngrășă
mintelor și scurgerii apelor de pe se
mănături. Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii re
zultă că cele mai mari canti
tăți de îngrășăminte naturale au 
fost transportate la cîmp In 
județele Mureș. Suceava, Harghi
ta, Brașov, Cluj, Sibiu, Bo
toșani, Covasna, Bistrița-Năsăud și 
altele. în alte părți această acțiune 
de mare însemnătate pentru spori
rea rezultatelor continuă să fie des
considerată. în cooperativele agri
cole din județele Galați, Vrancea, 
Prahova. Mehedinți nu s-au trans
portat la cîmp decît foarte puține 
îngrășăminte naturale — cantități 
care nu ating nici 20 000 tone in 
fiecare din aceste județe. Dacă la 
pregătirea terenului și semănat nu 
se putea lucra din cauza despri- 
măvărării tîrzli, rămînerea în urmă 
în ce privește fertilizarea terenuri
lor nu-și găsește nici o justificare. 
Cum este cu putință ca într-o iarnă 
întreagă în județul Galați să se 
transporte la cîmp numai 15 681 tone 
gunoi de grajd ? Că se putea im
pulsiona această acțiune o dovedesc 
rezultatele obținute în județul Brăi
la — și ele modeste — unde s-au 
transportat la cîmp aproape 115 000 
tone îngrășăminte naturale. Este 
necesar ca, pînă la începerea din 
plin a lucrărilor în cîmp, să se 
transporte toate cantitățile de gunoi 
de grajd aflat la fermele de animale 
ale cooperativelor agricole. De ase
menea, în această perioadă se cere 
grăbirea lucrărilor de fertilizare cu 
îngrășăminte chimice azotate a se
mănăturilor de toamnă, ținindu-se 
seama de recomandările făcute de 
Consiliul Superior al Agriculturii. 
De la începutul anului au fost fer
tilizate cu îngrășăminte chimice 
476 647 ha cultivate cu grîu în în
treprinderile agricole de stat și 
1 388 377 ha în cooperativele agrico
le. Lucrarea respectivă trebuie in
tensificată îndeosebi în cooperati
vele agricole, unde săptămîna trecută 
s-au fertilizat în total la toate cultu
rile numai 147 200 ha.

întrucît timpul destinat lucrărilor 
agricole se reduce cu fiecare zi care 
trece, se cere ca, pe măsură ce te
renul se zvîntă, să se lucreze cu 
toate forțele la semănat, urmărin- 
du-se, în același timp, efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate. Organele și organizațiile de 
partid să antreneze pe toți oamenii 
muncii din agricultură Ia efectuarea 
fără întîrziere a tuturor lucrărilor 
agricole de sezon, condiție hotărî- 
toare pentru obținerea unor recolt» 
mari.

pent.ru
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VIZITA ÎN TURCIA A PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT

Dejun oferit de președintele Consiliului de Miniștri al Turciei

Cuvintarea primului-ministru
Suleyman Demirel

Cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
înainte de toate aș dori să exprim 

sentimentele de satisfacție pe care eu 
și soția mea le încercăm astăzi, salu- 
tînd ca oaspeți în țara noastră pe dv., 
președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și pe 
onorata dv. soție.

Această vizită, care constituie o eta
pă fericită în relațiile turco-române, 
capătă o și mai mare valoare prin pre
zența înaltului om de stat, care este 
Excelența Voastră, și a distinselor perso
nalități române.

începute în aprilie 1966, prin vizita 
în România a unei delegații parlamen
tare turce, și continuate pînă în zilele 
noastre, prin vizitele reciproce la dife
rite niveluri, contactele personale au 
fost foarte rodnice.

în acest context a devenit evident 
faptul că s-a găsit posibilitatea de a 
constata la fața locului eforturile noas
tre pe drumul dezvoltării, de a pro
ceda la un util schimb de vederi cu 
privire la diferite probleme.

Am împărtășit cu diferite prilejuri 
cit de pozitive au fost impresiile mele 
despre vizita pe care am făcut-o în 
România în anul 1967.

în tot timpul acestei vizite, eu și 
colaboratorii mei, pe lîngă faptul că 
arn- fost martorii eforturilor pe care le 
c juneți în frumoasa dv. țară, am 
constatat cu admirație cît de înalte sînt 
calitățile națiunii române, hărnicia, ca
pacitatea și ospitalitatea sa.

Sînt convins că Excelențele Voastre, 
împreună cu persoanele care vă înso
țesc, vor fi întimpinate cu același sincer 
interes în timpul șederii lor în Turcia.

Excelență,
Aș vrea să mă refer la convorbirile 

care au loc între noi cu privire la pro
blemele majore ale vieții internaționale 
ți la cele care interesează în mod nemij
locit țările noastre. Nutresc speranța că 
convorbirile dintre noi, care se desfășoară 
într-o atmosferă de sinceritate și înțe
legere reciprocă, se vor încheia cu rezul
tate utile. Acesta este un fapt îmbucu
rător pentru relațiile de astăzi și de 
mîine dintre cele două țări.

Problema cea mai importantă care 
trebuie avută în vedere atunci cînd se 
discută chestiuni ale vieții internațio
nale este apărarea păcii. Potrivit vede
rilor noastre, pentru ca pacea să fie echi
tabilă și durabilă trebuie respectate 
principiile independenței statelor, egali
tății în drepturi, integrității teritoriale 
și neamestecului în treburile interne și, 
în același timp, acordurile încheiate în
tre state. Atît timp cît drepturile legi
time și interesele națiunilor nu sînt apă
rate este greu să se creadă că pacea 
poate fi instaurată. Cea mai sigură cale 

este reglementarea conflictelor interna
ționale prin negocieri sincere. Aceste 
considerente au devenit o tradiție și un 
principiu de bază în politica externă a 
Turciei, țară care contribuie la instau
rarea și apărarea păcii.

Politica pe care o urmează Turcia față 
de evenimentele care preocupă lumea, 
cum sînt Orientul Mijlociu, Europa și 
Cipru, se bazează pe aceste principii.

Conflictul dintre statele arabe și Israel, 
care continuă de mai mulți ani și care 
se părea că va lua sfîrșit în anul 1967, 
a constituit în cîteva rînduri cauza unor 
ciocniri armate. Din această pricină, pro
blema Orientului Mijlociu devine cu tre
cerea timpului îngrijorătoare și pericu
loasă. Aceste evenimente care se petrec 
în regiunea în care ne aflăm și noi ne 
produc îngrijorare. Noi sprijinim acțiu
nile care au loc conform rezoluției Con
siliului de Securitate cu privire la regle
mentarea acestui conflict și ne exprimăm 
dorința ca el să fie soluționat pe căi 
pașnice cît mai curînd.

Evenimentele recente au creat o ten
siune nu numai în Europa centrală, unde 
țările noastre sînt îndeaproape intere
sate, dar și în relațiile dintre Est și Vest. 
Noi dorim ca în cel mai scurt timp să 
prevaleze eforturile pentru asigurarea 
într-o mare măsură a atmosferei de des
tindere de care sînt legate speranțele 
omenirii.

Cît despre problema cipriotă, care con
stituie o cauză a națiunii noastre, trebuie 
menționat că contactele care continuă de 
mai mult timp între reprezentanții celor 
două comunități nu s-au soldat încă cu 
rezultate pozitive. Obținerea rezultatelor 
dorite în cadrul acestor convorbiri este 
strîns legată de desfășurarea acestora în- 
tr-un spirit de sinceritate și concepții să
nătoase. Reglementarea cu un ceas mai 
devreme a acestei probleme, care conti
nuă și care ani de-a rîndul a dat naștere 
la diferite conflicte, prezintă o mare im
portanță în ce privește apărarea păcii și 
securității în regiunea noastră. Ne expri
măm dorința ca contactele care au loc 
să fie utile în găsirea unei căi echitabile, 
de rezolvare definitivă care să vină în 
întîmpinarea drepturilor și intereselor le
gitime ale tuturor părților interesate.

Stimate domnule președinte,
încheind scurta mea expunere cu pri

vire la problemele internaționale, înainte 
de a mă referi la relațiile bilaterale din
tre țările noastre aș vrea să spun că ur
mărim cu interes și apreciem politica pe 
care o duce vecina noastră România sub 
conducerea dv. clarvăzătoare în lupta 
pentru pace. Sîntem convinși că această 
politică este utilă cauzei păcii în regiunea 
noastră și în lume. Faptul că atît unii, cit 
și alții sîntem de acord că deosebirea de 
regim nu constituie o piedică pentru 

instaurarea prieteniei, cu condiția res
pectării reciproce a principiiloi- egalității 
între state și neamestecului în treburile 
interne, constituie unul din punctele co
mune ale politicii noastre. Acest lucru 
este important în dezvoltarea relațiilor 
dintre noi.

Dezvoltarea legăturilor de prietenie 
dintre țările noastre va fi fără îndoială 
în interesul națiunilor noastre. România 
și Turcia depun toate eforturile pe dru
mul dezvoltării și prosperității.

Eforturile pe care le manifestă cele 
două părți cunosc o evoluție care va con
duce la instaurarea de relații utile în di
ferite domenii. în ultimii ani, între țările 
noastre au fost semnate diverse înțe
legeri care reglementează relațiile noas
tre în ce privește comerțul, turismul, 
transporturile, relațiile consulare și asis
tența juridică.

Există posibilități ca relațiile dintre 
țările noastre, relații ale căror rezultate 
bune le putem constata încă de pe acum, 
să se dezvolte și mai mult, precum și 
de a stabili contacte apropiate și în alte 
domenii. Ne exprimăm speranța că în 
scurt timp pe acest tărîm se va înregistra 
o dezvoltare.

în ce privește relațiile noastre econo
mice, după părerea noastră, există mul
tiple posibilități de a lărgi colaborarea 
în acest domeniu.

După cum se știe, dezvoltarea econo
mică a Turciei are loc potrivit planuri
lor cincinale. Primul dintre aceste pla
nuri a fost îndeplinit, iar în ce privește 
realizarea celui de-al doilea au început 
încă de pe acum să fie obținute rezultate 
demne de luat în seamă.

Guvernul român a manifestat interes 
față de diferite proiecte prevăzute a fi 
realizate în cadrul celui de-al doilea 
plan cincinal al nostru. Pentru realiza
rea acestor proiecte au avut loc nego
cieri între experții din cele două țări,.țar 
în cursul vizitei din noiembrie trecut în 
țara noastră a ministrului afacerilor ex
terne al României, Excelența Sa dl. Mă- 
nescu, s-a ajuns la un acord în ce pri
vește căutarea unei modalități referitoare 
la condițiile și principiul proiectelor 
noastre de investiții la care va lua parte 
România. Socotim utilă începerea în cel 
mai scurt timp a acestor acțiuni.

Stimate domnule președinte.
Folosindu-mă de această cuvîntare pe 

care am rostit-o pentru a ura bun venit 
înalților noștri oaspeți, am dorit să ex
pun chestiunile care interesează țările 
noastre.

încheind aici, ridic paharul în cinstea 
Excelenței Voastre, a stimatei dumnea
voastră soții, a valoroșilor membri ai de
legației dv. și urez națiunii române pri
etene fericire și sănătate.

Stimate domnule președinte, 
Onorată doamnă Sunay,
Domnule prim-ministru,
Distinsă doamnă Demirel,
Exprimîndu-ne satisfacția de a fi 

oaspeții dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, și ai stimatei dumneavoastră 
soții, doresc să vă adresez din nou mul
țumiri pentru ospitalitatea pe care ne-o 
arătați, atît domniile voastre, cît și po
porul turc. Vedem în aceasta expresia 
prețuirii și stimei de care sînt animate 
reciproc popoarele noastre, dorința lor 
comună de a dezvolta colaborarea re
ciproc avantajoasă, conlucrarea în slujba 
cauzei generale a păcii.

Rațiunile unor legături de bună ve
cinătate și colaborare între România 
și Turcia au fost înțelese la vremea 
lor de o serie de personalități clarvă
zătoare aparținînd ambelor popoare. Aș 
dori să reliefez în această privință ro
lul cu totul deosebit pe care l-a avut 
în acest sens întemeietorul Turciei mo
derne, marele om de stat Mustafa Ke
mal Ataturk, care vedea în relațiile bune 
cu România — după propria sa ex
presie — „un motiv de continuă satis
facție", precum și activitatea desfășu
rată in acest sens de cunoscutul om de 
stat și diplomat român Nicolae Titules- 
cu, care afirma că „România și Turcia 
sînt menite să practice o prietenie sin
ceră și activă". Acestor deziderate le
gitime, în deplină concordanță cu in
teresele celor două popoare, cu inte
resele păcii mondiale, sîntem, cred, che
mați să le deschidem astăzi perspecti
vele cele mai optime de materializare.

Ca și dumneavoastră, constatăm cu 
vie satisfacție că relațiile româno-turce, 
neumbrite de nici un fel de probleme 
litigioase, s-au înscris în ultimii ani pe 
un drum bun, cunoscînd o evoluție as
cendentă. Este demn de remarcat faptul 
că în acest an schimburile de mărfuri 
înregistrează o creștere de șase ori față 
de nivelul existent la începutul acestui 
deceniu. Trebuie să spunem însă că posi
bilitățile comerțului nostru exterior sînt 
mult mai ample. Acordurile, convențiile 
și celelalte documente de colaborare în
cheiate oferă un cadru juridic de natură 
să stimuleze raporturile, atît în sfera co
laborării și cooperării economice, cît și 
în domeniul științei, tehnicii, culturii și 
artei.

Popoarele român și turc, ca și toate 
celelalte popoare, sînt profund interesate 
în evitarea unei conflagrații mondiale, în 
statornicirea unui climat de pace și secu
ritate — singurul care permite valorifi
carea resurselor fiecărui popor pe drumul 
progresului, descătușarea geniului uman 
în toate domeniile cunoașterii, subordo
narea cuceririlor științei aspirației oame
nilor spre o viață mai bună.

Desfășurarea evenimentelor pune tot 
mai puternic în relief faptul că pacea și 
colaborarea internațională depind, în mod 

esențial, de recunoașterea deplină a drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta și a urma nestînjenit calea de 
dezvoltare corespunzătoare voinței și in
tereselor sale, de promovare consecventă 
a principiilor independenței, suveranității, 
egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc 
în relațiile dintre toate statele. Republica 
Socialistă România își întemeiază cu con
secvență relațiile internaționale pe aceste 
principii și militează ferm pentru genera
lizarea lor pe plan mondial.

Desigur că, în relațiile dintre ele, sta
tele trebuie să vină unele în întîmpinarea 
altora, să caute căi de înțelegere în in
teresul colaborării și păcii. Noi credem 
că în această direcție este necesar să ac
ționeze toate statele ; îndeosebi ar fi drept 
și echitabil ca statele mari să dea ele, 
în primul rînd, exemplu în această pri
vință, ceea ce ar fi în avantajul tuturor 
țărilor, al cooperării internaționale.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru faptul 
că un șir de popoare au scuturat jugul 
robiei coloniale, și-au cîștigat indepen
dența națională, considerăm deosebit de 
importantă sprijinirea eforturilor tinere
lor state pentru afirmarea lor pe arena 
mondială, precum și participarea lor ac
tivă la dezvoltarea și soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, la divi
ziunea internațională a muncii.

Evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Turcia ca și multe alte exem
ple similare demonstrează concludent că 
deosebirile în modul de organizare a 
societății nu sînt un impediment în des
fășurarea bunelor raporturi între state. 
Relevînd acest aspect, doresc să-mi ex
prim, totodată, părerea că drumul cel 
mai bun pentru asigurarea păcii și secu
rității internaționale nu trece prin divi
zarea lumii în blocuri militare opuse, ci 
prin colaborare și contacte neîngrădite 
între toate țările. în situația internațio
nală actuală, Republica Socialistă Româ
nia consideră că cea mai stringentă pro
blemă la ordinea zilei este ca procesul 
de destindere să fie continuat și adîncit.

Tocmai în acest sens concepem și re
zolvarea problemei securității europene 
— problemă de interes vital pentru am
bele noastre țări, ca și pentru toate po
poarele acestui continent greu încercat 
de-a lungul istoriei. Convingerea noastră 
că acest deziderat poate fi înfăptuit se 
întemeiază pe faptul că în Europa există 
și se dezvoltă importante forțe sociale 
și politice care se pronunță pentru lichi
darea reziduurilor celui de-al doilea răz
boi mondial și a războiului rece, pentru 
înfăptuirea de măsuri radicale, pentru 
destinderea militară și dezarmare. în 
abordarea problemei securității europene 
este necesar, după părerea noastră, să 
se pornească de la realitățile istorice 
postbelice, de la respectarea frontierelor 
existente și a necesității dezvoltării de 
relații normale cu toate statele conti
nentului. Organizarea unei conferințe 
europene ar putea prilejui o evoluție po

zitivă spre soluționarea unor asemenea 
probleme.

Interesele popoarelor român și turc, 
ale tuturor popoarelor balcanice recla
mă imperios normalizarea relațiilor și 
îmbunătățirea atmosferei politice în Bal
cani. Experiența trecutului a demonstrat 
ce grave prejudicii au adus acestor po
poare diferendele și conflictele dintre ele. 
Transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, a colaborării și a bunei vecinătăți 
ar fi o contribuție de cea mai mare 
însemnătate Ia consolidarea păcii și în
tărirea securității în Europa și în lumea 
întreagă.

Ne nrovoacă și nouă, ca și dumnea
voastră, îngrijorare situația din Orientul 
Apropiat, ce menține un pericol poten
țial de război. Considerăm că pentru 
reglementarea ei este necesar să se aplice 
neîntîrziat rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, potrivit intere
selor și dreptului la existență al tuturor 
popoarelor din această regiune, cerin
țelor păcii generale. Ne exprimăm, tot
odată, speranța că actualele tratative 
cvadripartite de la Paris vor duce cît mai 
repede la încetarea războiului din Viet
nam — care constituie, de asemenea, o 
gravă sursă de încordare internațională 
— la crearea condițiilor ca poporul viet
namez, greu încercat, să se poată dez
volta în pace, să-și poată hotărî singur 
soarta, fără amestec din afară.

Viața demonstrează că în epoca noas
tră toate statele, mari, mici sau mijlocii, 
poartă răspunderea pentru soarta păcii 
mondiale. Tocmai în acest spirit consi
derăm că țările noastre își pot aduce 
contribuția activă la desfășurarea pozi
tivă a vieții internaționale. Nutrim con
vingerea că România și Turcia vor con
lucra și mai intens pentru ca, împreună 
cu alte state iubitoare de pace, să asi
gurăm împlinirea dezideratelor de des
tindere și securitate ale tuturor națiu
nilor. Această colaborare se poate mani
festa eficient pe arena mondială, pre
cum și în cadrul organismelor interna
ționale, în special al Națiunilor Unite, 
contribuind ca acest înalt for să răspundă 
în mai mare măsură menirii sale de in
strument al consolidării păcii, al coope
rării între state, al apărării dreptului in
ternațional.

Apreciem că discuțiile noastre de pînă 
acum constituie o dovadă grăitoare că 
între România și Turcia sînt create con
dițiile necesare pentru o colaborare mul
tilaterală rodnică.

încredințat că această vizită va con
stitui un moment însemnat în colabora
rea româno-turcă fructuoasă, propun să 
ridicăm paharul pentru prosperitatea po
porului turc, pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, pentru pace și prie
tenie între popoare ; în sănătatea Exce
lenței Voastre, domnule oreședinte, și a 
doamnei Sunay, în sănătatea dumnea
voastră, domnule prim-ministru, și a 
doamnei Demirel, a tuturor celor pre- 
zenți. |

Dineu oferit de președintele Consiliului de Stat al României

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Cevdet Sunay

Mult stimate domnule președinte,
Distinsă doamnă Sunay,
Stimați oaspeți,
Este o plăcere pentru mine și soția 

mea, pentru colaboratorii mei, să vă pu
tem saluta acum printre noi. Permi- 
teți-mi să folosesc prilejul pentru a 
adresa încă o dată mulțumirile noastre 
sincere pentru ospitalitatea și simpatia 
cu care sîntem înconjurați — expresie 
grăitoare a sentimentelor de stimă și 
prietenie împărtășite reciproc de po
poarele turc și român.

Ne aflăm în Turcia de puțin timp, dar 
vizita pe care o facem ne dă posibilita
tea să acumulăm impresii bogate. Am 
vizitat cu interes Ankara, capitala Repu
blicii Turcia, care evocă personalitatea 
proeminentă a întemeietorului Turciei 
moderne, Kemal Ataturk, și care se înfă
țișează ca un oraș modern, înfloritor. 
Ne-a rămas viu întipărit în minte con
tactul cu poporul turc, pe care îi știm 
profund atașat ideilor de libertate, inde
pendență națională, pace și prietenie.

Ne-au bucurat convorbirile pe care 
le-am purtat cu dumneavoastră, eminenți 
conducători ai națiunii turce, pentru că 
ele au evidențiat dorința comună a 
României și Turciei de a amplifica și 
diversifica relațiile de bună vecinătate. 
Este neîndoios, domnule președinte, că 
această preocupare corespunde pe deplin 
intereselor celor două popoare ale noas
tre ; totodată, ea servește țelurilor de 
pace, înțelegere, securitate ale tuturor 
popoarelor.

în cadrul schimbului de vederi dintre 
noi, ne-am întîlnit pe platforma înțele
gerii că viața impune astăzi să se exclu
dă definitiv forța ca argument politic și 
ca metodă de soluționare a problemelor 
litigioase, să se așeze la temelia relații

lor interstatale principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. Tocmai pro
movarea acestor principii favorizează 
afirmarea deplină a personalității fiecă
rei națiuni, sporirea aportului său spe
cific, original, la tezaurul civilizației 
mondiale, buna conviețuire între state, 
dezvoltarea încrederii și colaborării din
tre popoare. în acest spirit evoluează și 
raporturile dintre țările noastre, colabo
rarea economică, tehnico-științifică și 
culturală dintre România și Turcia, care, 
așa după cum s-a relevat în convorbi
rile noastre, au însemnate posibilități de 
amplificare și diversificare, în interesul 
comun al celor două popoare, precum și 
al destinderii atmosferei politice gene
rale în Europa și în lume. După opinia 
noastră, generalizarea schimbului de va
lori materiale și spirituale între popoare 
este una din premisele esențiale ale 
eliminării conflictelor dintre state, ale 
destinderii internaționale, ale consolidă
rii păcii și securității.

Ne-am exprimat deseori punctele de 
vedere cu privire la căile și modalitățile 
care pot asigura înaintarea treptată, prin 
eforturile tuturor statelor continentului, 
spre obiectivul securității europene. Pen
tru schimbul de idei și propuneri în a- 
ceastă problemă vitală, pentru găsirea și 
transpunerea în viață a soluțiilor celor 
mai potrivite, considerăm deosebit de 
utilă organizarea unei consfătuiri a sta
telor europene.

Doresc să subliniez și cu acest prilej 
că o contribuție din cele mai importante 
la realizarea securității pe continentul 
european ar aduce normalizarea relații
lor dintre statele balcanice, conlucrarea 
lor activă în direcția îmbunătățirii cli

matului din această regiune, transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării internaționale.

Sînt încredințat că rezultatele acestei 
vizite confirmă încă o dată importanța 
și utilitatea contactelor directe între con
ducătorii de state pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, pentru strîngerea 
legăturilor prietenești între state și po
poare, pentru dezvoltarea colaborării 
reciproc avantajoase între țări și con
lucrarea lor activă pe tărîmul vieții 
internaționale, pentru apărarea păcii. 
După > convorbirile pe care le-am avut 
astăzi, consider că discuțiile purtate au 
îndreptățit pe deplin așteptările noastre 
și cred că și ale domniilor voastre. Se 
deschid perspective minunate pentru o 
colaborare rodnică, multilaterală, între 
popoarele noastre și sperăm că, por
nind de la răspunderea față de popoare
le noastre, vom acționa în așa fel încît 
să îndreptățim aceste așteptări. în a- 
ceastă ordine de idei, permiteți-mi să 
vă declar că așteptăm cu multă plă
cere vizita în România a Excelenței 
Voastre, domnule președinte, și a doam
nei Sunay, vizită despre care avem toate 
motivele să credem că va fi un nou pas 
înainte în evoluția ascendentă, rodnică, 
a relațiilor dintre România și Turcia.

în spiritul de colaborare și cordialitate 
în care se desfășoară șederea noastră în 
Turcia, propun să ridicăm paharul în 
onoarea dumneavoastră, domnule pre
ședinte ; în sănătatea doamnei Sunay, 
căreia avem plăcerea să-i aducem oma
giile noastre; în sănătatea tuturor dis
tinșilor oaspeți ; pentru fericirea și pros
peritatea poporului turc; pentru conti
nua dezvoltare a colaborării între Româ
nia și Turcia ; pentru pace și prietenie 
între popoare.

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc din toată inima pen

tru amabilele cuvinte rostite la adre
sa noastră, a poporului turc. Sîntem 
foarte mulțumiți să constatăm că ați 
petrecut în mod plăcut aceste zile în 
țara noastră. în curînd, Excelența Voas
tră va avea prilejul să constate și să 
vadă mai îndeaproape, personal, ospi
talitatea turcă.

în același timp, sîntem fericiți să 
constatăm că convorbirile noastre s-au 
desfășurat și se vor desfășura în con
tinuare într-o atmosferă caldă și sin
ceră, prietenească. Constatăm că efor
turile noastre au dat roade, că păre
rile noastre converg către un singur țel 
— și acest țel este menținerea păcii 
în lume. Sîntem datori ca în relațiile 
internaționale să milităm pentru res
pectarea principiilor independenței, su
veranității naționale, egalității în drep
turi, respectului reciproc și neameste
cului în treburile interne, condiții esen
țiale pentru menținerea păcii.

în cadrul discuțiilor noi am evocat 
aceste principii pentru că ele izvorăsc 
dintr-o convingere comună. Și pe unii 
și pe alții securitatea și pacea regiunii 
noastre ne interesează îndeaproape. Noi 
știm că relațiile bilaterale de apropie
re și colaborare între țările noastre sînt 
foarte importante pentru pacea regiunii 
în care trăim și în același timp pen
tru pacea Europei și a întregii lumi. 
Dorim cu toții ca aceste țeluri să fie 

atinse în condițiile respectării suvera
nității și independenței popoarelor. După 
cum am mai arătat, Turcia acordă o a- 
tenție deosebită problemei cipriote, ca 
o problemă importantă pentru menți
nerea păcii în această parte a lumii. 
Urmărim îndeaproape politica pașnică 
promovată de prietenii noștri români.

Stimate domnule președinte,
în convorbirile pe care le-am avut, am 

analizat împreună relațiile noastre bi
laterale. Sîntem foarte mulțumiți de sta
diul actual al legăturilor noastre — le
gături care se lărgesc și se dezvoltă zi 
de zi. Constatările noastre arată că aces
te relații — care se întemeiază pe prin
cipiul avantajului reciproc — au fru
moase perspective de a se dezvolta. Sînt 
convins că aceasta va fi în folosul am
belor țări.

Recepție oferită de președintele 

Nicolae Ceaușescu
Cea de-a doua zi a vizitei oficiale a 

președintelui Consiliului de Stat al 
României în Turcia s-a încheiat cu re
cepția oferită în saloanele hotelului 
„Buyuk Ankara" de președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, în onoarea pre
ședintelui Cevdet Sunay și a soției sale.

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc călduros pentru Invi

tația de a vă vizita țara, invitație care 
îmi va da prilejul să cunosc mai în
deaproape frumoasa dumneavoastră pa
trie. Ne face o mare plăcere să venim 
într-o țară vecină și prietenă. Cu a- 
ceastă ocazie sper că ne vom vedea 
și că vom putea constata roadele efor
turilor minunate depuse de harnicul și 
înzestratul popor român.

Stimate domnule președinte,
Relevînd încă o dată bucuria pe care 

ne-a produs-o vizita dv. în Turcia, per- 
miteți-mi să ridic paharul în onoarea 
Excelenței Voastre, a stimatei dum
neavoastră soții, a valoroșilor dumnea
voastră colaboratori, și să urez din inimă 
poporului român prieten noi succese în 
muncă și multă fericire.

Au participat persoane oficiale din 
partea română și turcă.

Au luat parte, de asemenea, șefi al 
misiunilor diplomatice acreditați la An
kara, membri ai corpului diplomatic, 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosfe- 
ră cordială, destinsă.
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VIZITA ÎN TURCIA A PREȘEDINTELUI

CONSILIULUI DE STAT
Convorbiri in spiritul bunei vecinătăți,

înțelegerii și stimei reciproce
Dacă ziua întîi a vizitei a fost 

consacrată mai ales stabilirii contac
telor cu înaltele gazde și întîlnirilor 
prietenești cu populația Ankarei, cea 
de-a doua zi poate fi definită ca 
ziua convorbirilor între șeful statu
lui român și conducătorii Republicii 
Turcia, precum și a unor importan
te declarații politice privind viito
rul relațiilor dintre cele două țări și 
viața internațională în ansamblu.

Aceste convorbiri s-au desfășurat 
In ambianța favorabilă — de priete
nie. considerație și înțelegere, pe 
care a creat-o din primul moment 
sosirea înaltului oaspete român la 
Ankara.

în cursul recepției oferite luni 
seara de președintele Sunay. am avut 
ocazia să discutăm cu multe din per
soanele prezente — înalți demnitari, 
dipiomați, reprezentanți ai vieții pu
blice din capitala Turciei. Toți aceș
tia au ținut să ne împărtășească im
presia profundă pe care au produs-o 
asupra opiniei publice din Turcia 
personalitatea oaspetelui, activitatea 
sa ca om de stat, declarațiile pătrunse 
de spiritul unei înalte răspunderi față 
de destinele poporului român și ale 
cauzei păcii și înțelegerii între po
poare. Este ceea ce au relevat, dealt
fel, în comentariile lor, numeroase 
ziare încă înainte de sosire și în pri
mele două zile ale vizitei. „Nicolae 
Ceaușescu — a scris ziarul „Cum
huriyet" — s-a afirmat ca un om al 
principiilor și ca un patriot care, 
prin poziția sa pe plan internațional, 
cîștigă continuu simpatia și interesul 
opiniei publice mondiale". ~ 
tru interesul pe care l-a 
vizita șefului statului român, 
caracteristic șl faptul că marile co-

Pen- 
trezit 

este

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, ION EÎNTÎNARU

tidiene turcești, printre care „Cum
huriyet", „Milliyet", 
„Tercuman", „Zafer" și altele acordă 
spații largi materialelor care rela
tează despre ceremonia sosirii pe 
aeroportul din Ankara, multe dintre 
acestea publicînd în edițiile lor de 
marți dimineață fotografii ale șefu
lui statului nostru. în articolul inti
tulat : „Cînd a venit domnul 
Ceaușescu, Ankara arăta ca o floare", 
ziarul „Cumhuriyet" salută în cuvin
te elogioase sosirea oaspetelui român 
în Turcia.

în jurul orei 10, în marea sală de 
consiliu a Palatului prezidențial, au 
început convorbirile oficiale. Ziariș
tii asistă pentru cîteva minute la 
deschiderea lor. Două mese lungi, 
pe una — stindardul României, pe 
cealaltă — al țârii gazdă. Cei doi 
președinți și persoanele oficiale ale 
ambelor părți iau loc față în fată. 
Aveam să aflăm ceva mai tîrziu că în 
cadrul acestor convorbiri a fost e- 
fectuat un amplu și deschis schimb 
de opinii asupra relațiilor dintre 
cele două țări. Au fost abordate 
căile dezvoltării în continuare a a- 
cestor relații ; s-a întreprins de 
asemenea un larg tur de orizont 
asupra problemelor majore ale vie
ții internaționale, 
prezentat pentru 
un interes atît de profund îneît, 
prin derogare de 
mul fixat, s-a convenit ca ele să fie 
continuate si în cursul după-amic- 
zii. Asa cum am aflat. întreaga at-

„Hurriyet".

Discuțiile 
ambele

au 
părți

la progra-

mosferă a acestor convorbiri s-a 
caracterizat prin spiritul sincerită
ții. al stimei si înțelegerii recipro
ce. al dorinței de a face ca rela
țiile de bună vecinătate statornici
te între cele două țări să ia un a- 
vînt si mai mare în viitor.

Aceasta răspunde desigur dorin
ței poporului român, și după cum 
avem ocazia să ne convingem aci. 
la Ankara, corespunde si năzuinței 
sincere a poporului turc. O arată, 
de pildă, presa turcă care scoate 
puternic în evidentă interesul pre
zentat pentru economia Turciei, tară 
care tinde să-si valorifice într-un 
mod mai intens potențialul mate
rial si uman, lărgirea schimburilor 
si intensificarea cooperării în forme 
noi și variate cu România. Rele- 
vind că volumul schimburilor co
merciale între cele două țări a în
registrat în ultimii ani o creștere 
remarcabilă, publicația turcă de lim
bă engleză „Daily News" 
mă speranța că 
menține și depăși 
cotidianul „Yeni 
torialul intitulat: 
nia" subliniază că ..este necesar să 
fructificăm posibilitățile de lărgire 
a colaborării economice si tehnice, 
favorizate fiind de poziția geografi
că 
cu 
al 
în _______ __ __ __ _  __  _
rostit-o în cadrul dejunului de azi 
că, potrivit părerii guvernului turc, 
există multiple posibilități

își expri- 
„în viitor se va 
ritmul actual". Iar 
Gazette". în edi- 
„Turcia si Româ-

a celor două țări". în legătură 
acest deziderat, primul ministru 
Turciei, dl. Demirel. a afirmat 
importanta cuvîntare pe care a

in timpul vizitei la Muzeul Ataturk

Ecouri în presa internațională
la dialogul romăno-turc

lărgi colaborarea dintre cele două 
țări pe tărîm economic ca și * 
domenii. El s-a referit la 
nătatea ne care ar avea-o 
economia turcă înfăptuirea 
teior de cooperare asupra 
există tratative în curs, precum și 
la necesitatea de a explora noi căi 
de cooperare.

Așa cum este știut, a acționa per
severent pentru dezvoltarea relații
lor politice, economice si culturale 
cu toate 
rinduirea 
constantă 
României 
orientări, 
pentru cauza destinderii si colabo
rării în lume sînt relevate deo
sebit de elogios în aceste zile de 
opinia publică turcă. In influentul 
ziar ..Cumhuriyet", senatorul Nadir 
Nadi, arătînd că România promo
vează o cale legată indestructibil de 
pace si colaborare internațională, a- 
firmă : ..A crede în posibilitatea
promovării unei politici de Dace si 
colaborare între state cu sisteme 
sociale diferite si în avantajele pe 
care o asemenea politică le pre
zintă, atît pentru tarile interesate 
cît si pentru pacea lumii, este o 
poziție justă care merită să fie 
respectată. Sperăm că convorbirile 
dintre președinții statelor român și 
turc se vor încheia cu rezultate po
zitive, corespunzătoare acestei poziții".

Relațiile româno-turce s-au dez
voltat pozitiv și au perspective bune 
pentru viitor deoarece ele sînt clă
dite pe un fundament trainic. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntul său la recep
ția pe care a oferit-o în această 
seară, „în cadrul schimbului de 
vederi dintre noi ne-am întîlnlt pe 
platforma înțelegerii că viața im
pune astăzi să se excludă definitiv 
forța ca argument politic și ca me
todă de soluționare a problemelor 
litigioase, să se așeze la temelia 
'relațiilor interstatale principiile in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc". Tocmai această 
platformă deschide ample posibilități 
pentru ca Turcia și România, îm
preună cu alte state, să conlucreze 
activ în' viața internațională, în ca
drul O-N.U. și al altor foruri pentru 
apărarea păcii, pentru înfăptuirea 
securității în Europa, pentru solu
ționarea marilor probleme aje situa
ției mondiale.

Pornindu-se de la interesul pe 
care-1 au toate popoarele balcanice 
ca în această regiune geografică să 
domnească un climat de bună înțe
legere și 
acordă o 
constante 
această 
semnat de dr. Tevik Rustu, apărut 
în ziarul „Milliyet", cu referire la 
propunerea adresată de președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România popoarelor 
balcanice de a-și uni eforturile pen
tru transformarea regiunii într-o 
zonă a păcii, se spune : „Este o idee 
foarte frumoasă, sinceră, la care noi 
subscriem".

în cuvîntările rostite în cursul 
vizitei de președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a subliniat din nou 
ideea că în prezent este imperios 
necesar ca toate statele să acțio
neze în mod pozitiv, să întreprindă 
măsuri concrete, constructive, pen
tru a asigura dezvoltarea în conti
nuare a procesului de destindere, 
cursul evenimentelor spre pace și 
securitate. Noi, cei care urmărim aci 
la Ankara întîlnirea dintre conducă
torii României și Turciei avem cer
titudinea că această vizită, convor
birile pe care le prilejuiește repre
zintă tocmai o asemenea acțiune 
concretă, pozitivă, constructivă.

în alte 
însem- 
pentru 
proiec- 
cărora

statele, indiferent de o- 
lor socială, formează o 
a politicii externe a 

socialiste. Rodnicia acestei 
semnificația ei pozitivă

colaborare, opinia publică 
înaltă prețuire preocupării 
manifestate de România în 
direcție. într-un articol

Ziarele, agențiile de presă, ca fi posturile de radio fi televiziune din 
'diferite țări ide lumii continuă să publice și să transmită numeroase 
relatări fi comentarii în legătură cu vizita in Turcia a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaufescu. 
Scoțind in evidență însemnătatea acestei vizite pentru adincirea raportu
rilor de colaborare amicală multilaterală între cele două țări fi pentru 
îmbunătățirea climatului în Balcani, presa internațională o apreciază ca 
un eveniment politic marcant al actualității.

BUDAPESTA. întreaga presă un
gară de marți publică relatări despre 
vizita oficială pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o face în aceste zile 
în Turcia. Se relatează despre primirea 
făcută înaltului oaspete pe aeroportul 
din Ankara. Comentînd această vizită, 
ziarul „Magyar Nemzet" relevă că ea 
„corespunde atît politicii române, cit 
și politicii turce, însemnătatea propriu- 
zisă a acestei călătorii decurgînd din 
faptul că ea marchează o nouă e- 
tapă în istoria bunelor relații din
tre cele două țări".

într-o corespondență specială din 
București, agenția M.T.I. subliniază 
că „în legătură cu această vizită, în 
România se fac referiri la discursul 
electoral rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care el a insistat a- 
supra unei colaborări mai strinse în
tre țările balcanice și se amintește 
despre diferitele inițiative pe care 
guvernul român le-a avut în 
ceastă direcție în ultimii ani".

a-

CAIRO. Cotidianul „Le Progres 
Egyptien" publică o amplă relatare 
sub titlul „Vizita în Turcia a președin
telui român va avea o mare 
fluență în destinderea Est Vest", 
ceastă vizită la 
este rezultatul 
la București și 
timilor ani în vederea multiplicării 
contactelor între conducătorii celor 
două țări. Vizita intervine la puțin 
timp după ce șeful statului român a 
lansat un apel către toate țările bal
canice în vederea unirii eforturilor 
lor, în scopul creării unei zone a 
păcii în această parte a Europei" — 
scrie ziarul citat. Cotidienele de lim
bă arabă „Al Ahram", „Al Gumhu- 
ria" și „Al Akhbar" publică, de a-

in- 
„A- 

nivelul cel mai înalt 
eforturilor întreprinse 
Ankara în cursul ul-

temenea, relatări cu privire la vizita 
în Turcia a președintelui Consiliu
lui de Stat al României, 
Ceaușescu.

siunile lor, posturile de radio șî tele
viziune din Sofia au relatat, de ase
menea, despre această vizită.

Sub titlul „Salut cordial", toate 
ziarele bulgare de ieri au publicat pe 
primele pagini telegrama pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a trimis-o 
de pe bordul avionului tovarășilor 
Todor Jivkov și Gheorghi Traikov, în 
timp ce zbura deasupra teritoriului 
R. P. Bulgaria.

Vizite ale tovarășei 
Elena Ceaușescu

Nicolae

a pre- 
are un

PRAGA. Vizita în Turcia 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
puternic ecou în capitala R. S. Ceho
slovace. Toată presa centrală din 25 
martie a anunțat sosirea președinte
lui român la Ankara. „Rude Pravo" 
a publicat aceasta informație sub ti
tlul „Ceaușescu în Turcia", în des
chiderea primei pagini a ziarului.

Ziarele cehoslovace scot în evi
dență declarația făcută de președin
tele Consiliului de Stat al României 
la sosirea sa în oapitala turcă, ară- 
tînd că scopul vizitei de șase zile 
este de a contribui la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare multilaterală 
româno-turce. „Rude Pravo" subli
niază ideea conținută în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Ceaușescu la di
neul oferit de președintele Turciei, 
cu privire la posibilitățile existente 
ca cele două țări să conlucreze pen
tru îmbunătățirea climatului în Bal
cani.

TOKIO. — Ziarul „Mainichi" de 
ieri, anunțînd vizita în Turcia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, arată că 
aceasta va prilejui primele convorbiri 
la cel mai înalt nivel dintre România 
și Turcia după ultimul război mon
dial. Citind diferite surse, ziarul scrie 
că în cursul călătoriei sale, președin
tele Ceaușescu va pune accent în 
convorbirile pe care le va avea ia 
Ankara pe promovarea înțelegerii in
tre națiunile balcanice și îmbunătă
țirea climatului politic în Europa.

Toate cotidienele bulgareSOFIA.
de marți au publicat relatări despre 
sosirea în Turcia, în vizită oficială, a 
președintelui Consiliului de Stat al 
României. Referindu-se la emisiunea 
postului de radio Ankara, ziarele sub
liniază primirea cordială făcută înal
tului oaspete român la aeroportul din 
capitala turcă. Se menționează că în 
cadrul convorbirilor oficiale dintre 
cei doi șefi de state vor fi examinate 
problemele relațiilor româno-turce, 
posibilitățile de extindere a colaboră
rii reciproce, precum și unele pro
bleme contemporane actuale. în emi-

ATENA. Toate ziarele de ieri au 
publicat cu titluri mari știri și co
mentarii în legătură cu vizita în Tur
cia a președintelui Consiliului de Stat 
al României. Principalul ziar atenian, 
„Elefteros Kosmos" — într-un articol 
publicat în prima pagină arată, între 
altele, că „vizita președintelui Româ
niei în Turcia trebuie salutată ca un 
punct de plecare pozitiv în evoluția 
dorită a relațiilor dintre țările balca
nice".

Sub titlul „Strîngerea relațiilor în
tre Turcia și România", ziarul „Acro
polis" relevă „primirea călduroasă 
făcută în Turcia domnului Ceaușescu 
— conducătorul de stat caie a deve
nit cunoscut în toată lumea prin sus
ținerea unei politici independente". 
Referindu-se la scopurile vizitei, zia
rul arată că ele urmăresc întărirea re
lațiilor între țările din Balcani și li
chidarea tuturor bazelor străine de pe 
teritoriul lor; dezvoltarea legăturilor 
între România și Turcia, precum și a 
schimburilor lor comerciale. Se așteap
tă că în urma vizitei se voi îmbună
tăți simțitor relațiile între Turcia și 
România — conchide ziarul.

După cum orice orga
nist adevărat visează să 
aibă, cu vremea, propria 
lui catedrală. tot astfel 
oricare mare violonist — 
audiat în vremea noastră 
de mii de melomani — nă
zuiește să-si alcătuiască, in 
cele din urmă, propria-i 
orchestră, instrument ideal 
pentru cuprinderea si ex
primarea vastului său uni
vers de simțire. Observa
ția aparține lui George Că- 
linescu si ea mi-a reve
nit în minte luni seara. în 
timp 
hudi 
cu o 
si o ____ _____  __
terifiant Preludiu djn Par
tita a IlI-a pentru vioară 
solo de Bach. oferit ca 
pliment al primului 
concert bucurestean.

Moment 
plesitoare 
rea sală a 
fundase o 
cînd arcușul maestrului a 
început să desprindă de 
pe strune o melodie sub
țire. aeriană ca firul de 
păianjen. purtînd-o în 
spațiu în vîrtejuri sclipi
toare. desfă-eînd-o 
în voci paralele. 
Iute de o perfectă 
trie, pînă la a-i 
prin multiplicări repetate, 
ca într-o magică oglindă, 
amploarea. desimea si 
pregnanta unei adevărate 
simfonii — țesătură savan
tă de voci și timbre amplu 
orchestrate. Și m-am gîn- 
dit în acea clipă că poate 
nici un alt virtuoz nu me
rită. ca Menuhin. artistul 
înzestrat cu o eîndire mu
zicală atît de profundă, un 
instrument mai perfect de
cît o 
Pentru 
lonist. care a pătruns 
atîta 
sublimului din partiturile 
clasicilor, se 
se împlinește 
de firesc în 
nei orchestre 
alcătuit-o și a 

în cele două 
prezentate în 
„Menuhin Festival Orches
tra" s-a dovedit într-ade- 
văr aparatul sonor . ideal 
pentru a pune în lumină

MUUCA

ce-1 ascultam pe Ye- 
Menuhin parcurgînd 
fantastică velocitate 

nobilă dăruire, acel

su- 
său

unic, de o 
frumusețe : 
Palatului se cu- 
clină în tăcere.

co- 
ma-

repede 
în vo- 
geome- 
conferi.

orchestră perfectă, 
că arta sa de vio- 

cu 
înțelegere sensul

prelungește si 
cit se poate 
aparatul u- 

pe care el a 
inspirat-o. 

concerte 
Capitală.

Concertele Menuhin
sensibilitatea si măiestria 
artistului complex pe ca
re îl cunoaștem. de 
care sîntem sufletește 
atît de legați, și căruia ii 
datorăm unele dintre cele 
mai emoționante momente 
muzicale pe care le-am 
trăit.

înființată în 1958, la ce
rerea lui Menuhin, de către 
violonistul Robert Mas
ters, formația orchestrală 
pe care am ascultat-o a 
fost concepută de animato
rul ei ca un ansamblu de 
cameră capabil să realizeze 
performante de fidelitate, 
în sensul interpretării sti
listice ca și al tehnicii de 
amănunt, în vederea înre
gistrărilor pe disc. Lucrînd 
cu și alături de acest an
samblu, 
primat 
ciplină 
viziunea 
îl călăuzea 
gioasa sa carieră, evocînd 
încă o dată virtuțile culti
vate în sufletul copilului 
minune de altădată, sfatul 
și exemplul umanist al 
dascălului său — George 
Enescu. De la alcătuirea 
programelor, pînă la însu
flețirea echilibrată, logică 
a discursului muzical, de 
la înțelegerea spiritului și a 
stilului compozitorului 
bordat, pînă la 
pricepere de 
fiecărei fraze, 
nus la punct 
mare grijă, astfel ca ascul
tătorul să treacă cu ușurin
ță pragul tehnicii instru
mentale, desăvîrșită și ea, 
spre a se lăsa condus cît

Menuhin i-a im- 
atît propria dis- 
artistică, cît și 

umanistă care 
în prodi-

a-
șlefuirea cu 
bijutier a 
totul este 

cu cea mai

mai repede în lumea de 
idei și simțăminte de din
colo de sunet. Ca un elo
giu adus marelui său pro
fesor. alături de care a 
trăit, cîntîndu-1 adesea, 
momente de înaltă comu
niune spirituală. Menuhin 
a deschis concertele sale 
cu Concertul pentru două 
viori și orchestră de Bach, 
avîndu-1 ca însoțitor solist 
pe colaboratorul său Ro
bert Masters.

Calitățile orchestrei au 
impus formația tot mai 
mult în viața concertistică. 
Repertoriul ei a sporit, 
extinzîndu-se treptat la 
alte stiluri și la alți com
pozitori. deschizînd larg 
arcul interpretărilor de 
mare finețe, păstrînd întot
deauna însă un anume ca
racter de inedit al_ progra
melor. 
Festival 
numără printre cele mai 
prestigioase ansambluri ca
merale din 
cui nostru, 
vut fericirea 
aceste două 
lui Menuhin 
selecția 
cuprinzătoare este cultura 
artiștilor care o compun, și 
cită dezinvoltură, dar și ri
guroasă exactitate pun ei 
în interpretarea preclasici
lor, în muzica lui Schubert, 
(Simfonia V-a), în creația 
contemporană (Concertul 
pentru două viori și orches
tră de Arnold Malcolm și 
Sonata pentru coarde, oboi 
și corn de Nicholas Maw). 
Această cultură este dubla
tă de o extraordinară sensi-

Astăzi „Menuhin 
Orchestra" se

lume. Publi
care a a- 

să asculte în 
zile orchestra 
a înțeles din 

prezentată cît de

bllitate, de o impresionan
tă pasiune creatoare, con
ducătorul formației — care 
refuză să apară ca un diri
jor obișnuit — transmițin- 
du-i în munca la repetiții 
prețioasa-i experiență după 
care arta nu poate fi atin
să decît prin modestie, 
muncă perseverentă și dă
ruire.

Neîndoios, poate și din 
motive sentimentale — ex
plicabile datorită dragostei 
și stimei pe care o purtăm 
omului, violonistului, prie
tenului țării noastre — cele 
mai puternice emoții le-am 
trăit atunci cînd în fața 
orchestrei, Menuhin a apă
rut ca solist, cu miraculoa
sa lui vioară așezată dea
supra inimii. Cuvintele nu 
pot să exprime recunoștin
ța pentru momentele de 
aleasă vibrație, pe care ni 
le-a oferit atunci cînd, in- 
terpretînd cele două roman
țe ale lui Beethoven, Con
certul în La major de Mo
zart, concertul de Malcolm, 
arcușul său ne-a apropiat 
atît de mult de incandes
centa sublimului.

Dorința noastră, a tutu
ror, este de a reasculta cît 
de curînd admirabila for
mație și pe conducătorul ei 
— pe care, datorită contri
buției prompte a Televi
ziunii noastre, un public 
larg a avut prilejul de a 
le urmări cu îneîntare — 
de a retrăi bogatele satis
facții pregătite și dăruite 
cu atîta generozitate de ar
tiștii oaspeți.

Mircea SIMIONESCU

Grafia dansului
Reîntîlnirea cu ansam

blul Baletului Național din 
Cuba, pe care publicul ro
mânesc a avut prilejul să-l 
admire cu ocazia turneelor 
întreprinse în 1960 și 1966, 
a însemnat, încă o dată, 
un prilej de satisfacție es
tetică.

Deși neavînd privilegiul 
unei îndelungate tradiții 
(înființat de abia în anul 
1948. el marca constituirea 
primei trupe coregrafice 
profesioniste din tară), an
samblul cubanez a știut să 
consume rapid etapele unei 
evoluții spectaculos ascen
dente, caligrafiindu-și cu 
îndrăzneală și gratie, în- 
tr-un timp record, propria 
sa istorie. O istorie indi
solubil legată de numele 
Aliciei Alonso — această 
mare dansatoare, coregrafă 
inteligentă și subtilă, ne
obosită animatoare a an
samblului —. de numele 
lui Fernando Alonso, di
rector al trupei, și al lui 
Alberto Alonso, maestru 
coregraf de puternică per
sonalitate.

Spectacolele prezentate 
în actualul turneu au reu
șit să ne contureze mai 
precis imaginea baletului 
cubanez : el se prezintă ca 
un ansamblu impresionant 
prin omogenitate, posedînd 
o remarcabilă pregătire a- 
cademică și care nu se re
zumă numai la un reper
toriu tradițional, sau în 
stil traditional, ci vădește 
în același timp și 1 
disponibilități pentru lu
crări de factură modernă. 
Unele lucrări prezentate, 
cum ar fi, de pildă, „Pas 
de deux classique" (core
grafia Victor Gsovski. mu
zica Daniel Auber), „Ma
jisimo" (coregrafia J. Gar
cia, pe muzică de 
Massenet), „< 
quatre" (coregrafia 
Alonso, după coregrafia a- 
partinînd lui Jules Perrot. 
pe muzica lui Cesare 
Pugni), se înscriu pe linia 
celei mai pure tradiții, 
constituind, fiecare, un act 
de bravură coregrafică. 
Multiplele dificultăți 
ordin tehnic impuse de 
fabetul clasic au fost 
vinse cu dezinvoltură, 
lerinii și balerinele pre- 
zentînd în plus un fel de

SPECTACOLELE

Jules
.Grand pas de 

Alicia

de /a clasic

la modern
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grație aparte, o notă de 
seninătate și discretă bucu
rie, conferind unor difici
le scheme farmecul neos- 
tentației. al unei elegante 
lipsite de ornamentații 
manieriste sau retorice.

Dacă în „Majisimo" am 
regăsit gestul hispanic, e- 
legant și orgolios, punctat 
tranșant, cu trăsătura 
penel netă și precisă, 
siluetele conturate 
negru, în „Grand pas 
quatre", inspirat după

dintre cele mai mari ba
lerine ale epocii noastre. 
Dansatoarea pe care Ar
nold Haskell o identifica 
cu însăși imateriala „Gi
selle" (rol pentru care a 
primit prestigioase distinc
ții internaționale), ne de
monstrează că poate încar
na și o Carmen fascinantă, 
care, fără să vrei, îți va 
recrea imaginea devenită 
tradițională a gitanej' (jiu 
Operă.

La prestigiul Ansamblu
lui de balet cubanez contri
buie în mod deosebit — 
alături de Salvador Fer
nandez, semnatarul unora 
din cele mai apreciate de
coruri și costume, și de 
dirijorii Manuel Duchesne 
Cuzan șl Josă R. Urbay — 
prezența unor dansatori ex
cepționali. dintre care sem
nalăm pe Mirta Pla, Laura 
Alonso, Loipa Arauho, Sil
via Marichal, Clara Carran- 
co, Josefina Mendez, Azari 
Plisetski, Roberto Rodri- 
guez, Alberto Mendez. Și 
doar lipsa de spațiu nu ne 
îngăduie să-i amintim pe 
ceilalți, dansatori ai ansam
blului, așa cum ne-ar obli
ga personalitatea fiecăruia 
în parte.

Un ansamblu de balet de 
prim rang, care se bucură 
astăzi pe plan mondial de o 
binemeritată celebritate, un 
ansamblu al cărui crez ar
tistic este maxima exi
gență, efortul mereu ascen
dent către 
tei sale cu 
slujește.

rea mal exactă a personali
tății artistice a ansamblu
lui cubanez a fost prezența 
în repertoriu a două lucrări 
de factură modernă, am
bele semnate de coregraful 
Alberto Alonso. Cele două 
lucrări, „El Guije", inspi
rată dintr-o legendă cuba
neză (pretext de Nicolas 
Guillen), și „Carmen" după 
cunoscuta muzică a lui Bi
zet, orchestrată de Scedrin, 
ne-au dezvăluit un core
graf de indiscutabilă forță 
și originalitate, care știe, 
pornind de la legile baletu
lui clasic, să le redea, prin 
neașteptate nuanțări și am
plificări, suple și inedite.

Părăsind discursul clasic 
cunoscut, subliniind fabula
ția'-. în simboluri și mo- 
mente-cheie, adunînd miș
carea în gesturi concen
trate, lipsite de orice lest 
gratuit sau facil decorativ, 
Alberto Alonso realizează 
piese de intens dramatism. 
Remarcabile, metaforele 
plastice ale transformării 

. duhului apelor — El Guije 
— în seducătoare femeie, 
plutirea în rîu a fetei ucise, 
fără nici un exotism facil, 
de carte ilustrată, scena de 
folclor dansant.

Același impresionant la
conism în redarea substan
ței ideii și a desenului co
regrafic l-am regăsit și în 
baletul „Carmen", drama
tică înfruntare a destinelor, 
săvîrșită, simbolic, pe are
na unei torride. Iar reve
lația a constituit-o, fără 
îndoială, creația de neuitat 
a Aliciei Alonso, conside
rată. pe drept cuvînt. una

de 
de 
în 
de 

o 
gravură de Chalon, execu
tată pe la mijlocul veacu
lui trecut, am admirat va- 
porozitatea, fluenta ae
riană a unor mișcări topi
te. sugerînd delicate „ha- 

■ , louri“ impresioniste. Inter-
laî£ pretarea ireproșabilă a ba

lerinelor Mirta Pla, Loipa 
Arauho, Laura Alonso și 
Clara Carranco a prilejuit 
publicului clipe de suavă 
delectare.

„Concert în alb și negru" 
(coregrafia Josă Pares, mu
zica Haydn, costume Julio 
Castano), este un balet fără 
pretext anecdotic, dega- 
jînd însă o poezie străbă
tută uneori de reverie, al
teori de senina maiestate a 
unei vechi pavane, cu ges
turi, cîteodată, de discretă 
atitudine romantică. Prilej 
pentru întreg corpul de ba
let de a-și evidenția cali
tățile de tehnică și sobră 
interpretare.

Ceea ce a fost însă nou 
pentru publicul nostru față 
de turneele anterioare, ceea 
ce a contribuit la contura-

contopirea fiin- 
arta pe care o

de 
al- 
în- 
ba-

Tea PREDA

a lost rea-

Maria SAVU

Tovarâșa Elena Ceaușescu vizitînd un spital de copii din Ankara

rodul unei 
dublată de

ANKARA 25. — Trimisul special 
Agerpres, Ion Badea, transmite : 
în cursul zilei, tovarășa Elena 
Ceaușescu a făcut vizite în orașul 
Ankara la Institutul de Broderie 
și la Clinica de Pediatrie a Facul
tății de medicină din cadrul Uni
versității Hacettepe. După-amiază, 
tovarășa Elena Ceaușescu a parti
cipat Ia un ceai oferit în onoarea 
sa de doamna Nazmiye Demirel, 
soția premierului Turciei.

Duminică seara, sub cupola A- 
teneului au răsunat glasurile ti
nere si proaspete ale elevilor 
liceului „Mihai „Viteazul", din 
București, unite într-un' gind 
nobil și entuziast — sărbăto
rirea maestrului loan D. Chi
rescu. compozitor și profesor e- 
merit, cu prilejul împlinirii ve
nerabilei vîrste de 80 de ani.

Alcătuit dintr-un program 
variat. întregul concert s-a 
desfășurat sub semnul unei au
tentice ținute artistice. Muzica
litatea, maleabilitatea. rezolva
rea mai mult decît corectă a 
numeroaselor probleme tehnice 
(acestea neexcluzînd posibilită
țile unor continue perfecționări, 
îndeosebi in ceea ce privește 
puritatea sonoră) au stat la ba
za acestui act creator, corul re- 
levîndu-se vrintr-o dictie vred-

nică de invidia unor formații 
profesioniste.

Bazat pe o veche tradiție, co
rul liceului „Mihai Viteazul" 
este alcătuit din circa ISO de 
elevi (între cl. IX—XII) a că
ror activitate concertistică i-a 
adus pe podium de cinci ori în 
decursul acestui an școlar.

Animatoare entuziastă și di- 
rijoare competentă, cu expe
riență, profesoara Valeria frica 
a oferit publicului 
munci îndelungate, 
un real talent.

Acompaniamentul .........
lizat de Marta Joja. O scurtă 
si emoționantă cuvîntare a pro
fesorului și compozitorului loan 
D. Chirescu a încheiat această 
emoționantă seară de artă muzi
cală.
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI
„Ce sensuri are pentru dv. noțiu

nea de echipă
La această întrebare ne-au răspuns 

mai mulți interlocutori dintre care 
am ales :

Un muncitor : Un singur sens : 
randamentul. Asta înseamnă însă, 
competență, înțelegere reciprocă, 
efort colectiv. Decît să intru într-o 
echipă în care unul trage în dreapta 
și altul în stînga, mai bine lucrez 
individual. (Grigore Zaharia, Uzi
nele „Grivița Roșie").

Un proiectant : Dezvoltarea orică
rui om se face în echipă, în sensul 
larg. Adică, începînd cu familia, 
școala, locul de muncă, societatea.

turi de semnăturile celor ce au 
lucrat efectivja o cercetare, apare și 
iscălitura șefului ierarhic. Dacă el 
ar fi sugerat tema de cercetare sau 
măcar procedeele și tehnicile de 
lucru, faptul ar fi normal — în mă
sură mai mare sau mai mică, evi
dent. Dar, de cele mai multe ori, a- 
cest „autor" n-are nici o contribuție 
reală, are în schimb autoritatea pe 
care i-o acordă titlul și funcția. în 
situațiile care devin sau amenință 
doar să devină litigioase, apar mai 
întotdeauna „mediatori" invocînd 
explicații de genul: „E un om în 
vîrstă, ce să-1 faci! Așa a fost el în
vățat". Sau : „E un om cu „suprafa-

POSTA PAGINII
ÎN „MEDALIONUL ATENȚIEI

efortul fizic, nici Ia meseria propriu- 
zisă, ci la atitudinea unor membri ai 
echipei.

— în ziua în care au lipsit Elișei 
și Brașoveanu, eu eram în concediu, 
își amintește Grigore Zaharia, mun
citorul citat la începutul acestor rîn- 
duri. Așa 
chesoane

Cei doi 
plina lor ......
nia echipei a reacționat prompt chiar 
și în fața unui act care putea fi con
siderat accidental.

— Au înțeles sancțiunea, ori s-au 
supărat ?

— Nu știu dacă au înțeles-o, dar 
era mai mare supărarea noastră, îmi 
răspunde, cu o logică strînsă, Petre 
Duban. Că nu le-a păsat că trebuiau 
să „tragă" alții pentru ei...

Convingătoare replică împotriva 
acelei false înțelegeri a spiritului de 
echipă după care simțul solidarității 
ar însemna, pasă-mi-te, cocoloșire 
reciprocă, toleranță, suflet blajin ! 
Prin această accepție eronată, dar 
destul de răspîndită, echipa își pier
de funcțiile Vitale, devine un soi de 
eprubetă în care se poate dezvolta 
nestingherit virusul unor trăsături 
maligne : indisciplina, comoditatea, 
superficialitatea, egoismul etc., con- 
taminînd, în timp, întreaga echipă, 
îngăduința față de această falsă so
lidaritate transformă echipa în con
trariul ei: în castă, în „familiuță", 
în gașcă.

Cazangiii grivițeni nu puteau co
mite o asemenea greșeală pentru că:

— Am ajuns în situația în care un 
act de indisciplină nu mai poate 
trece neobservat, îmi explică Vasile

stînd lucrurile, sectorul de 
a rămas la pămînt.
sînt meseriași buni, disci- 
nu lasă de dorit, dar opi-

40 AN

Avem zeci de mii de tineri care muncesc cu rezultate splendide, 
dar pe aceștia nu-i „vezi", pentru că se află în producție. în școli. în 
schimb, e destul să se aglomereze cîțiva zeci de gălăgioși în fața unui 
cinema, că-i simți, îți strică plăcerea de viată, iar femeile care au drum 
pe acolo preferă să treacă pe vizavi.

Salut articolul „Mă consider direct parte lezată", pentru că ne amin
tește necesitatea combaterii apucăturilor huliganice. Eu cred că leacuri 
se găsesc destule, numai că uneori sîntem prea comozi. în primul rînd. 
se vede chiar din articol că părinții lui Gheorghe Roșu l-au lăsat la 
18—19 ani să stea fără ocupație și au înțeles să muncească pentru el și 
să-1 aprovizioneze cu „bani de buzunar". Unde tînărul n-are o acti
vitate, acolo apar mai ușor obiceiurile proaste.

îmi amintesc că acum 17 ani eram pedagog la școala profesională 
a „Electromagneticii". în fiecare dimineață se făcea o adunare în 
careu : directorul îi scotea în fața celorlalți pe sancționați. Cel în 
culpă își pierdea autoritatea în fața celorlalți. Erau tineri care ne 
rugau să le dăm orice pedeapsă vrem, numai să nu-i scoatem în careu 
în fața celorlalți.

De ce n-am posta o cameră invizibilă de cinema în fața celor ce 
tulbură imaginea străzii ? Să le aflăm numele — și pe urmă numai atît 
să le facem : să le arătăm moravurile la jurnalul de actualități, să-i 
arătăm în fața celor cîtorva sute de mii de oameni, cîți văd un jurnal, 
sau la televiziune. în lumina ecranului, ridicolul s-ar vedea mai bine. 
I-ar ustura. Să lăsăm lumea să rîdă de ei — și diferiți alți candidați la 
huliganism vor înțelege repede despre ce e vorba (mai repede decît 
dacă le-am ține nu știu cîte conferințe) și se vor lăsa păgubași mai 
lesne. La fel. aș filma cîțiva bețivi într-un local. Dacă s-ar vedea omul, 
dacă ar ști el ce face, sau cum arată la beție... (Gheorghe OPROIESCU 
București, calea Plevnei 15).

ca să vedeți că meseria asta are la 
unii și laturi care nu-s deloc fru
moase. Dar apoi, ,tot eu mă întorc 
și mă întreb : aș fi putut fi altce
va în viață ? Ml-ar fi plăcut mai 
mult o altă meserie ? Eu zic că nu. 
Poate mai ascultați o poveste. Asta 
e sigur că mi s-a întîmplat mie.

★
Hardughia (cum îi spune el, cu un 

soi de tandrețe, autobuzului lui), s-a 
împotmolit undeva pe drumul Neam
țului.

în mașină, ciobani cu copii și ne
veste. Era tot seară. Motorul nu mai 
mergea și parcă cineva îi spulbera
se lui Iloaia toată priceperea. Toc
mai lui, căruia i se întîmplă rar ase
menea isprăvi și care dă 
șoferie și altora. Dar ce 
Așa se întîmplase atunci, 
munți. Frig de toamnă. Ce

Omul îmi răspunde într-un tîrziu:
— Mă întrebați de ce n-am o pă

rere bună despre șoferi și de ce, zic 
eu, dacă ar trebui s-o iau de la ca
păt, să fiu cu vreo patruzeci de ani 
mai tînăr, n-aș mai vrea să stau la 
volan ? Motive sînt destule. Eu o să 
vă spun o istorie și o să vă faceți 
o idee. Poate mi s-a întîmplat mie, 
poate altuia...

★
într-o seară pe vreme de Iarnă, 

cînd cu zăpadă, cînd cu lapoviță, cu 
ploaie și vînt. șoferul mergea cu 
mașina prin niște pustietăți. Bezna 
era de nepătruns, se apropia miezul 
nopții. Omul de la volan dormise în 
ultima săptămînă pe apucate. Acum, 
ca să nu-1 prindă somnul — care-1 
urmărea cu strășnicie — fumează, 
fumează...

Trece prin Valea Bicazului. în jur 
munți, văi adînci. Șoseaua se contor
sionează. Cauciucurile mașinii frea
că piatra cu zgomot. Asfaltul 
terminat și acum drumul 
plin de băltoace. Omul de la volan 
e șofer vechi, dar astfel de dru
muri îl obosesc. Transportă de o săp
tămînă ciment pentru lucrările de 
jos, de la baraj — și mai trebuie. 
N-a dormit ca lumea de o săptămînă. 
Cu cei din coloană s-a întîlnit chiar 
acum; le-o luase înainte cu un 
drum. Din nou. somnul se apropie 
de el, amenințător. Strînge volanul 
mai puternic. Ochii i se închid, dar 
își forțează pleoapele.

în mijlocul șoselei apar brusc niș
te umbre mișcătoare. Semne dispe
rate. Sînt o duzină de oameni, cu 
figuri amenințătoare.

— Tovarășe — zice unul — opreș
te să vezi ce-au făcut șoferii dumi- 
tale !

Șoferul se dă jos și privește zăpada 
înroșită de sînge.

— L-au omorît pe Nică macara
giul. Au trecut peste el. Sau poate 
că n-a murit, l-am dus cu motoci
cleta în vale la spital, dar ucigașul 
a fugit. Era o mașină tot ca a dumi- 
tale, sau mai veche.

— Și n-a oprit ?
— Nu, a fugit spre oraș și ne-a în

jurat.
Durerea oamenilor l-a cutremurat.
— Să fugim după el ! zice șoferul 

Urcă-te. bădie !
într-un tîrziu. fugarul e ajuns 

din urmă. Șoferul semnalizează cu 
farurile, să-i facă loc pentru depă
șire. . Fugarul nu se supune, ține tot 
stînga. A înțeles... ■

Deodată, nu se știe cum, șoferul 
urmăritor începe să aibă remușcări. 
E și el tot șofer ; oricui i se poate 
întîmplă ; și el, și celălalt mănîncă 
aceeași pîine : de ce tocmai el tre
buie să-1 prindă ? Oricum, îi dă mi
liția de urmă...

N-a vrut, la urma urmei, să izbeas
că omul. Firește că n-a vrut. O fi 
avut frîna defectă ; o fi fost la fel 
de obosit ca și el. O 
copii...

Mila șl indignarea 
inima lui. O ciudată 
învinse. Opri.

— Nu mai merg, bădie. S-a stricat 
ceva la motor.

★
După ce povestirea s-a terminat. îl 

întreb :
— Probabil că aveți remușcări și 

acum pentru noaptea aceea.
— V-am spus de la început că nu 

de mine e vorba. E o istorie... așa... 
despre morala unui anumit fel de 
șofer.

— în toate țările „izbește și fugi" 
e socotită cea mai murdară apucătu
ră ce se poate manifesta pe o șosea.

— Pot să adaug și altceva despre 
acest soi de solidaritate, strîmbă, 
urîtă. Dacă-i vorba de milă și de 
omenie, de ce nu s-a întrebat 
șoferul vinovat dacă nu cumva omul 
mai poate fi salvat ? De ce n-a oprit, 
să-1 ducă la spital ? Apoi, dacă nu 
era vinovat se putea dezvinovăți. 
Dacă purta vină, trebuia să răspun
dă. Știu asta. Și cînd e vorba de 
vieți omenești nu poți să mai stai 
pe gînduri. Un șofer care azi love
ște și scapă, mîine va lovi altă viață.

Omul se 
adaugă :

— V-am

din

S-O

ÎNVĂȚĂM LECȚIA SAU CONCLUZIILE ?

beat. Am

să

fi avînd soție.
pi-

SENSUL ACTIV AL DISCUȚIEI ETICE

DIACONESCU Radu GHEORGHIUspus Istoria numai

★
facem prezentările :

trebuie 
bine.

care mai buni, care mai răi. 
zic eu, totul ar fi mai bine, 
ne-am ocupa mai mult de ti-

za- 
fa-

s-a - 
e ros,

cinste, chiar 
sociologie de
și multiplelor 
creației în e- oprește din vorbă

se zbăteau în 
slăbiciune îl
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periența atîtor ani, au căpătat

muncii și

Paul

o 
să 
de 
și

felul în 
deodată

zici 
Re-

DE ECHIPĂ

Desen de Eug. TARU

Cu privire la articolul „Mă consider direct parte lezată", în urma 
verificărilor efectuate, vă facem cunoscut că făptuitorii au fost arestați 
și că s-a dispus trimiterea lor în judecată : Minae Ion pentru omucidere 
și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, iar Radu 
Dumitru pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii 
publice. (Procuratura generală, Direcția de supraveghere a urmăririi 
penale. Procuror șef direcție D. Dimitriu PAUȘEȘTI).

— Tovarășe profesor, de multe ori simțim nevoia unui sprijin, unui 
ajutor, și nu-1 primim. De aci, deprimări, amărăciuni... Ce ne învățați 
să facem ?

Profesorul îi privi și le răspunse:
— Două ființe de basm se aflau la intrarea într-o cetate. Lîngă 

poartă, un cerșetor. Unul dintre cei doi trecători îi întinde milogului o 
monedă, pe cînd celălalt începe să rîdă. „De ce rîzi 1 N-am făcut bine 
că i-am dat un ban ?“ „Ia uită-te mai bine, la două palme sub pămîntul 
pe care șade". Cealaltă ființă de basm s-a uitat și a văzut că cerșe
torul ședea deasupra unei comori. Așa facem și noi.' în ființa noastră 
sînt energii inepuizabile, și totuși, la cea mai mică deprimare cerșim 
ajutorul altora, pentru bogății pe care le avem în noi înșine, dai* nu 
știm să le folosim.

(Mario Georgescu, Institutul de 
iectări în industria ușoară).

Un șef de echipă : O brigadă de 
.producție este, după părerea mea. 
pentru industrie, ceea ce este fa
milia pentru societate : o celulă, un 
nucleu de bază. (Vasile Bordeianu, 
Uzinele „Grivița Roșie").

Un șef de concepție : o echipă nu 
este o echipă decît atunci cînd e în
suflețită de un țel și de un spirit 
colectiv, spirit insuflat de un condu
cător cu prestigiu profesional și tact 
pedagogic. Altfel o echipă se poate 
transforma în contrariul ei: îi aco
peră pe cei slabi, îi nivelează și-i 
rutinează pe cei buni. (Ing. Ernest 
Băltărețu, Uzina de pompe-Bucu- 
rești).

Un director: Echipa nu este 
castă. Deci, la temelia ei trebuie 
stea disciplina: disciplina față 
producție, adică față de calitatea 
termenul realizării propuse; disci
plina în comportamentul moral al 
tuturor membrilor echipei, indife
rent (Se titlurile sau funcțiile ierar
hice. (Ing. George Cojocaru, director 
tehnic. al Institutului de proiectări 
în industria ușoară).

Progresul tehnic și științific înre
gistrat azi în țara noastră în am
plul proces al construcției socialiste 
aduce și mai mult în atenție efici
enta activității în grup, atît în in
dustrie cît și în cercetare, proiectare 
etc. Domeniile în care un om singur 
poate crea sau produce o teorie știin
țifică sau un obiect material devin 
din ce în ce mai restrînse.

— Astăzi, mai mult ca oricînd în 
cursul istoriei, oamenii au învățat, 
știu și pot să creeze, e de părere ing. 
George Cojocaru, director tehnic al 
Institutului de proiectări în industria 
ușoară. Dar materializarea ideilor, 
transpunerea lor în realitate, atin
gerea parametrilor proiectați, adică 
tot ce însoțește o creație, presupune o . 
imensă cheltuială de energie șî cu
noștințe efectuată de o echipă sau, de 
cele mai multe ori, de un lanț de 
echipe.

— Care sînt, după părerea dv., 
principiile, criteriile care acționează 
practic în activitatea unei echipe ?

—- Despre disciplină am vorbit ; aș 
adăuga că disciplina ideală într-o e- 
chipă este ‘cea liber consimțită. Re
gulamentul, constrîngerea rămîn ne
cesare doar pentru acei care, intrînd 
într-o echipă, nu au tras singuri con
cluziile acestui act, adică nu au în
țeles din capul locului că echipă în
seamnă angajare și dăruire continuă, 
a fiecăruia și a tuturor, neutru atin
gerea scopului propus. Fiind un or
ganism viu, în echipă acționează, se 
poate spune, legile metabolismului: 
deci : un permanent transfer de e- 
nergii. cunoștințe, fluid moral.

— Fluid moral ?
— Absolut. Fără acest element, ar

monia, echilibrul unei echipe poate 
deveni precar. De altfel. încep să 
cred, din experiență, că probitatea 
profesională (plus o vocație autenti
că) merge mînă în mînă cu probi
tatea morală, o implică.

— Observația e valabilă șl pe plan 
negativ ?

— Din păcate... Am avut în anul 
trecut vreo două cazuri de superfi
cialitate crasă. Greșelile făcute în 
calcule au dat multă bătaie de cap 
celorlalți proiectanti din echipele 
respective, au necesitat eforturi su
plimentare. E greu de stabilit dacă 
greșelile se datorau numai incompe
tenței profesionale sau numai como
dității. înclin să cred că amîndurora.

Așadar, spiritului de echipă îi este 
străin parazitismul. Dar îi este pro
prie, absolut necesară, întrajutorarea. 
Pentru că oamenii nu not fi perfect 
egali, unul e mai pregătit, altul mai 
inteligent, celălalt mai ingenios : ca
pacitatea profesională și intelectuală 
diferă de Ia om la om, ca și trăsă
turile de caracter. De aceea se imnn- 
ne o întrajutorare sinceră, dezinte
resată, principială, nn permanent 
schimb de sugestii, sfaturi, idei.

„E o practică destul de veche si 
de cunoscută, dar, din păcate, întîl- 
nită încă, aceea de a-ți însuși par
țial rezultatele muncii altora. ne 
scrie un cercetător dintr-un insti
tut bucureștean. Și astfel, ală-

cu reputație. Ar trebui să 
mersi că semnezi alături de el", 
lațiile de tip „suzeran-vasali" infir
mă însă noțiunea de echipă, tocmai 
spiritul ei".

Sîntem de acord cu părerile de 
mai sus sj chiar cu fervoarea cu 
care ău 'fost exprimate. Evident, în 
închegarea unor relații de muncă 
bizuite pe echitate și respect re
ciproc, pe o colaborare autentică — 
aliaj între experiența vîrstnicilor și 
dinamismul tinereții — un rol im
portant îi revine conducătorului. El 
imprimă atît ritmul cît și nivelul de 
exigență al activității în echipă, dar 
și climatul, atmosfera cea mai pro
pice pentru asigurarea unui randa
ment optim.

— Conducătorul trebuie să fie un 
om de o mare suplețe profesională 
și intelectuală, să posede capacitatea 
de a se orienta rapid atît în proble
me de ansamblu cît și în' chestiuni 
de detaliu, afirmă tînărul inginer 
Mario Georgescu, proiectant la In
stitutul de proiectări în industria 
ușoară. Iar în privința oamenilor, 
trebuie să fie un consilier, un diri
jor, la fel de suplu.

— Ultima afirmație ni se pare 
ambiguă. Poate fi „suplu" față de 
amînări sau greșeli repetate ?

— în asemenea cazuri, desigur, 
trebuie să fie autoritar, să „aplice 
regulamentul". Mă refeream însă la 
suplețea față de personalitatea și 
concepțiile tehnice ale coechipieri
lor, la permeabilitatea conducătoru
lui față de opinii originale, chiar în 
cazuri de conflict.

— Conflicte de ordin profesional ?
— Sînt singurele conflicte pe care 

le consider acceptabile și chiar ne
cesare într-o echipă. Asemenea con
flicte, repet, dirijate cu competență, 
pot însufleți munca într-un colectiv, 
sînt un germepe de căutare și de 
creație.

— Un exemplu ?
— Personal. Din trei soluții posi

bile pentru un proiect-tip, echipa în 
care lucram a reținut două. Eu am 
ales-o pe cea abandonată. Nu din 
„încăpățînare" — cum mi-a spus un 
coleg, ci pentru că întrezăream în 
ea avantaje pe care ceilalți nu le 
vedeau. Deși eram singur împotriva 
tuturor, conducătorul echipei mi-a 
acordat înțelegere și încredere și 
chiar posibilități pentru a-mi de
monstra convingerea. Ceea ce am și 
făcut, ajutat, bineînțeles, de cîțiva 
colegi, iar soluția, transpusă în cal
cule șl pe planșetă, a fost adoptată 
ca proiect-tip.

— Care sînt opiniile unul șef de 
colectiv ?

— In primul rînd, nu accept ter
menul de „șef" decît în sensul ori
ginar al cuvîntului — acela de „cap", 
afirmă ing. Ernest Băltărețu. șef de 
concepție la Uzina de pompe-Bucu- 
rești. Dezgolit de acest înțeles 
primordial, termenul devine sărac și 
riscă să definească doar o simplă 
prezență administrativă, învestită cu 
cîteva prerogative prevăzute în re
gulament, dar numai atît. In sensul 
adevărat al cuvîntului, șeful este 
creierul echipei, un factor de coor
donare și iluminare, de perfecțio
nare profesională, organizatorică 
și spirituală. Relațiile dintre mem
brii unui colectiv sînt determinate în 
foarte mare măsură de conducător, 
spiritul de echipă este spiritul pe 
care el știe să-1 transmită și să-1 
educe. în educarea acestui spirit, 
cheia mi se pare a fi exigența față 
de ținuta profesională și morală a 
fiecăruia și a tuturor. O exigență 
cultivată, dacă e necesar, chiar prin 
severitate. Trebuie sprijinită afirma
rea personală, dar nu prin procedee 
individualiste, egoiste, ci prin merite 
și realizări efective, singurele care 
însuflețesc viața acestui micro-uni- 
vers — echipa.

Am încercat să pătrund într-un 
astfel de univers complex și subtil, 
stînd de vorbă cu cîțiva membri ai 
unei echipe de cazangii de la Uzi
nele „Grivița roșie". In hala mecani
zată și modernizată substanțial în 
ultimele două decenii, profesia de 
cazangiu a rămas, totuși, una din 
cele mai dificile. Dar, dacă în toiul 
discuției a venit vorba de o dificul
tate, aceasta nu s-a referit nici la

Bordeianu, șeful echipei. Cînd î-am 
sancționat pe cei doi m-am sfătuit 
întîi cu echipa. împreună am hotă- 
rît. Ce să zic, îmi sînt apropiați, dar 
slujba-i slujbă și o slăbiciune a mea 
încurajează slăbiciunile altora.

Observațiile lui V. Bordeianu nu 
sînt teoretice, dar, filtrate prin ex- 

o 
profunzime nebănuită și o mare ca
pacitate de generalizare, o exprima
re clară și concisă ca niște legi ne
scrise dar îndelung judecate. Din 
aceste numeroase observații (care 
s-ar putea numi „legi ale șefului de 
echipă") desprind doar cîteva :

1) să fie motorul celorlalți, adică 
exemplul în muncă și în viață ;

2) să nu schimbe des oamenii de la 
un loc la altul, pentru că prin con
tinuitate se perfecționează munca:

3) să așeze pe cel tînăr alături de 
oameni vechi în meserie și exemple 
de comportare ;

4) să aibă răbdare să încerce un 
om pe toate fețele înainte de a spu
ne că nu-i bun ;

5) să-și iubească oamenii din e- 
chipă („Tin la ei ca la ochii din 
cap"),;

6) să sprijine ridicarea calificării 
și să lupte pentru promovarea celui 
merituos ;

7) să ceară de la oameni tot atît 
cît cere de la el însuși adică : toată 
priceperea, puterea și dragostea de 
uzină.

Nu știu ce s-ar mai putea adăuga 
la acest „îndreptar" al spiritului co
lectiv, care, deși izvorît numai din 
experiență și bun simț, ar putea fi
gura, cred, la loc de 
și într-un manual de 
dicat importantelor 
aspecte ale 
chipă.

„Nemuritor și de necu
prins în cuvinte este senti
mentul iubirii! O, ce emo
ție, ce spaimă mă încearcă 
numai la gîndul că omeni
rea — într-o clipă de nebu
nie, lașitate sau egoism — 
ar putea pierde acest su
blim sentiment. Iubire ! Ce 
săracă ar fi viața fără iu
bire, ce searbădă literatura, 
arta, muzica I Iubim de 
cînd ne naștem și pînă 
murim. Iubim neîncetat...".

Iertați-mi această clipă de 
slăbiciune lirică- Nu, cu
vintele de mai sus nu sînt 
citate dintr-un clasic, ci re
prezintă modestele mele 
gînduri pe marginea unei 
întîmplări pe care am ur- 
mărit-o recent și care a lă
sat asupra afectului meu 
urme adînci ji de neșters. 
Mă dusesem zilele trecute 
la o primărie ca să obțin 
un act și, cum obținerea ți
nui act nu este totdeauna o 
întreprindere dintre cete 
mai lesnicioase, am avut 
timp să asist la o intîmpla- 
re teribil, teribil de emoțio
nantă. Am văzut, cu alte 
cuvinte, la fața locului, in 
carne și oase ce este iubi
rea, cum arată ea încarnată 
și cum nu se lasă ea învinsă 
de către celelalte senti
mente...

La un moment dat au in
trat pe ușa oficiului de sta
re civilă un bărbat simțitor 
apropiat de vîrsta de șapte
zeci de ani, decimat fiziceș
te, cocoșat, chel și cu burtă, 
însoțit de o tinără a cărei 
înfățișare și al cărui mers 
nu anunțau mai mult de ÎS 
anișori bruneți și fierbinți. 
Mărturisesc că am simțit o 
puternică undă de mirare 
în clipa în care am observat 
amănuntul că el era

Am imaginat mica scenă de mai sus pentru a ilustra o problemă și o 
propunere. în școală, capitolul „pregătire de viață" mi se pare în unele 
privințe deficitar. Cazurile complicate ale vieții, problemele delicate ale 
conștiinței și ale muncii — în genul acelora amintite în pagina dum
neavoastră — sînt întîmpinate de tînăr cu un bagaj de gîndire insufi
cient. Știe cam ce a făcut Einstein, dar nu știe cum lucra acesta, a aflat 
despre lucrările lui Iorga, dar nu și despre uimitoarea sa capacitate de 
lucru,'E introdus prea puțin..în laboratorul intim de lucru și principii l 
etice alinărilor oameni. Marx, omul, ar fi’un obiect de studiu fascinant. ’

iSocrate, Eschil, cronicarii noștri, marile opere de gîndire cetățenească 
și patriotică sînt studiate prin prisma unor discipline specializate, dar 
nu totdeauna șl din Unghiul pregătirii pentru viață. Ar fi vorba de un 
fel de antrenament, de un studiu combinat: probleme de etică sub 
aspectul lor practic, așa cum vor înfrunta în viață-, probleme ale sti
lului în muncă. Pentru că de multe ori învățăm de fapt concluziile 
unor lecții, nu lecția ca atare. învățăm ce au descoperit sau gîndit 
mari oameni ai timpurilor, dar nu și cum au ajuns să-și realizeze 
creațiile. (Petre VIDU, I.S.C.M., grupul de șantiere Rîmnicu Vîlcea- 
Govora).

Mă alătur propunerii ca pagina „Omul față în față cu el însuși" să 
apară mai des. Să facă educație, să se analizeze mai des năravurile, unor 
ciubucari, birocrați, carieriști, arghirofili, care sînt prea lesne tolerați 
în unele locuri.

Autorul articolului „Arghirofllul și pîrîta" ar putea să scrie articole 
și mai sugestive despre femei arghirofile, mame care își formează 
copiii să fie arghirofili, ori neveste care îi împing pe soții lor la 
achiziții — casă proprie, mașină, blană, obiecte de lux — care la un 
moment dat le depășesc posibilitățile. încep presiuni și omul se simte 
îndemnat să aibă și cîștiguri lăturalnice.

Am constatat că articolele paginii dumneavoastră depășesc numărul 
strict al cititorilor, în sensul că omul care citește ziarul, în momentul 
cînd dă de ceva interesant, discută cu cei din jur. Meritul celor mai 
bune articole din pagina „Omul..." este că înfățișează și unele cazuri 
mai complexe, în care rămîne loc și pentru comentariile cititorului, 
pentru discuții cu cei din jur. (Ing, Anatol BOCANCEA, str. Rosmarin 
15, sector 6 București).

Răspuns : Aveți perfectă dreptate cînd spuneți că valoarea educa
tivă crește atunci cînd îi oferi cititorului articole ce-l cheamă la 
discuție și-l ajută să ajungă el însuși, prin propria gîndire, la 
concluziile ce se impun. Adevărata educație cetățenească nu 
poate consta in predarea unor simple „lecții". Civic înseamnă și activ : 
educația civică e educația unor oameni deprinși să intervină cu păreri 
proprii, să nu fie simpli consumatori, ci copărtași la întărirea eticii și 
mentalității socialiste.

îmbrăcat in costum 
mire, iar ea in 
chie de mireasă. Respectiva 
pereche a luat loc in sala de 
așteptare, așezîndu-se cu
minte pe o bancă, 
brajii arzînd de 
pentru slăbiciunea 
neînfrîntă de a mă 
duce nepoftit in sufletele 
oamenilor, m-am apropiat 
Si am ascultat șoaptele lor

Cu o- 
rusine 

mea 
intro-

cu ce fel de material uman 
am de-a face și că vom fi 
fericiți amândoi în vecii ve
cilor.

— Dar recunoaște și tu, 
Puși dragă, cum am trecut 
eu veste toate piedicile, 
peste toate obstacolele si 
cum n-am ținut seama de 
nimic, de toate bîrfele și 
insinuările, și am introdus 
actele.

dolescenți- După 
care au devenit 
foarte palizi cei doi îndră
gostiți, am ințeles că noii 
veniți reprezentau familia 
dezlănțuită a mirelui, care 
apăruse acolo să protesteze 
și să facă scandal. Ei bine, 
nu m-am înșelat, căci nea
murile mirelui, adică ale lo
godnicului Pamfil. s-au re
pezit să sfîșie rochia albi

lecții de 
să faci ?

în jur, 
naiba, se 

gîndea, o să dormim aici? Plozii 
autobuz începuseră să țipe.

— Asta îmi mai trebuia !
La vreo oră după ce meșterise 

darnic la motor a văzut în ceață 
rurile unei mașini.

— Stop !
— Da’ ce-i, nea Gavrilă ?
— Nu știu, afurisita.
Șoferul nou venit se apucă 

cerceteze și el. Nimic I
— Mă duc să aduc ajutoare.
Le-a adus repede, parcă ar fi zbu

rat. Cum o fi reușit să-i găsească pe 
mecanici, piesele, benzina, în pu
terea nopții ?

Erau acum vreo șase oameni de 
meserie, care lucrau de vreo trei ore.

— Pînă la urmă am făcut-o și am 
plecat. Dar asta-i întrebarea : poți 
să uiți asemenea oameni ?

★
— Dumneata, continuă el discu

ția, mă întrebi de ce beau șofe
rii. Una e că nu toți beau. Asta, zic 
eu, ține de cine i-a învățat. înainte, 
făceai ucenicie pe lîngă un șofer bă- 
trîn și el te învăța și meserie, și cum 
să te porți. Educația asta contează, 
și e lucru greu s-o faci, trebuie 
timp. Apoi, toți cei care au mașini 
acum...

— Nu-ți plac amatorii...
— Vedeți, ori meserie, ori sport... 

Nu știu cine i-a învățat metehnele 
șoferilor, dar unii repede le-au mai 
prins.

— Dumneata ai băut ?
— Să zic nu, m-ați crede ? Odată 

eram tînăr, lucram cu meșterul pe 
un Ford. Zic eu, ia să mă răcoresc 
cu o bere. Și cobor, habar n-avea 
bătrînul unde mă duc. într-un tîrziu. 
apare :

— Ce faci aici ?
— Mi-e cald, beau o bere.
— Cum, mă, bei ? Nu vezi că te-ai 

îmbătat ?
— Nu, meștere, nu-s 

băut doar o bere.
— Bre, ești beat! Și 

conduci. Eu nu mă simt
— Cum ?
Și deodată, parcă ml se taie 

cloarele. Oare chiar m-am amețit ? 
Parcă nu puteam să mă scol în pi
cioare. Dintr-o bere! Era poate și 
emoția, oboseala...
- Și?
— N-am mai băut apoi în timpul 

serviciului patruzeci de ani. Așa-i 
cu șoferia, termină Gavril Iloaia. 
O meserie grea și frumoasă, cu oa
meni 
Dar, 
dacă 
neri.

Să
Gavril Iloaia este bine cunoscut la 

Bacău și Piatra Neamț. A mers în 
lunga lui viață de șofer vreo 2 000 000 
de kilometri ! 1 000 000 de kilometri 
(de vreo 25 de ori înconjurul lumii), 
doar cu o singură mașină, un auto
buz Skoda. Pentru performanță, fa
brica cehoslovacă l-a premiat. 
D.R.T.A.-Piatra Neamț, care a econo
misit de pe urma acestui milion de 
kilometri 350 000 de lei (trei repa
rații capitale din șapte au fost 
„scurtate"), îi este recunoscătoare și 
pentru altceva : pentru zecile de 
ucenici crescuți la școala — de cinste 
și măiestrie — a volanului.

— Nemernicilor I izbucni 
Pamfil, nemaiputîndu-și ab
ține furia care clocotea în 
el ca lava intr-un vulcan. 
Ne urîți și ne invidiați pen
tru că ne iubim sincer, pen
tru că nu suportați să ne 
vedeți fericiți. Vreți să dis
trugeți o dragoste curată ? 
încheie el patetic.

Bineînțeles că au apărut 
imediat la locul scandalului

Sentimentul învinge.
foileton de Ion BĂIEȘU

calde, care adesea mă do
goreau ca focul unei sobe 
de teracotă.

— Iți mai aduci aminte, 
Pamfile, cînd ne-am cu
noscut acum o săptămînă in 
Gara de 
dulce pe 
nar.

— Da.
• bufetul 

cum am făcut cunoștință și 
cum te-am invitat eu ime
diat la bufetul de clasa în- 
tîia, și cum ți-am spus că tu 
trebuie să fii a mea pentru 
totdeauna. Adică soția mea.

— Da, dragul meu, Pam
fil, așa este, dar recunoaște 
că și eu te-am intuit pe loc 
și am fost de acord cu tine 
pentru că mi-am dat seama

Nord ? întreba ea 
mirele septuage-

iubito, acolo. la 
de clasa a doua,

— Dar recunoaște, dragul 
meu, că și eu, în ciuda tu
turor răuvoitorilor, și mai 
ales a familiei tale, n-am 
dat înapoi nici o clipă, și 
asta pentru că te iubesc ca 
pe lumina ochilor și fără 
tine nici nu concep să tră
iesc.

Convorbirea celor doi în
drăgostiți ar fi continuat 
probabil încă multe minute 
la aceeași tensiune afectivă, 
iar eu aș fi plîns în conti
nuare de emoție, așa cum 
am plîns cînd eram adoles
cent fa tragedia „Romeo și 
Julieta", dacă în sala de aș
teptare a Stării civile n-ar 
fi intrat la un moment dat 
un grup de bărbați, femei, 
bătrini, bătrine, copii și ă-

de mireasă a tinerei Puși, 
dacă nu chiar pe însăși 
Puși in persoană.

— Pamfile, urla fosta so
ție a mirelui, ai dat in min
tea copiilor, te faci de ruși
ne la bătrînețe ! Cum poți 
să te lași dus de nas de o 
excroacă întilnită în gară și 
încă fără buletin de Bucu
rești ?

— Pamfile, a răspuns mi
reasa cu glasul sugrumat de 
indignare, dacă lași să fiu 
insultată am să-mi fac sin
gură dreptate !

— Tată, strigau fiii mire
lui (dintre care unul avea 
copii de vîrsta miresei), 
fii rezonabil și nu te lăsa 
compromis și indus în e- 
roare.

primarul și 
civile. Ceea 
de-a dreptul 
nat la culme _ ________
fapt că atît primarul cit și 
ofițerul stării civile îl sfă
tuiau pe Pamfil să nu con
tracteze această căsătorie 
„nefirească", să se întoarcă 
din nou în mijlocul fami
liei sale.

— Dar noi ne iubim sin
cer ! strigau cei doi candi
dați la căsătorie, răgușiți 
de disperare.

Nimeni nu-i asculta însă, 
nimeni nu-i auzea, pînă 
cînd mi-am ieșit din fire și 
am intervenit:

— Ajunge ! Ajunge cu ca
lomnia și persecuția I Unde

ofițerul stării 
ce m-a uimit 
și m-a indig- 
a fost straniul

aflăm ? în Evul Mediu, 
metodele lui barbare ? 
aflăm în secolul două

zeci, scăpat pentru totdea
una de sub jugul prejude
căților. Obtuzilor I De ce 
persecutați acești doi îndră
gostiți ? Ce aveți cu această 
tinără înflăcărată ? Insi
nuați că ea dorește să se că
sătorească cu acest bărbat 
în vîrstă de 70 de ani 
deoarece speră cu ardoare 
un buletin de Capitală, 
pentru că se simte minunat 
in automobilul lui cu o ca
pacitate cilindrică de 1 500 
centimetri cubi, inclusiu în 
apartamentul lui central ? 
Ei bine, s-ar putea ca ea să 
țintească intr-adevăr împli
nirea acestor aspirații ma
teriale. Și ? Ce importanță 
are ? Important e că ea îl 
iubește sincer și nebunește. 
O, dacă ați fi auzit cum am 
auzit eu adineaori șoaptele 
ei dogoritoare, cuvintele ei 
mustind de emoție! Nu 
vulgarizați gestul ei curat 
amestecînd interesele cu 
sentimentele. Poate că tot 
atît cît îi prețuiește auto
mobilul, ea îi prețuiește și 
caracterul. Poate că tot atît 
cît dorește buletinul de Ca
pitală...

Teribil mă dezlănțuisem ! 
Eram într-o vervă turbată. 
Toți cei de față mă ascul
tau înmărmuriți. La un mo
ment, tinăra Puși îmi șopti 
emoționată :

— Mai încet, domnule, 
nu răcni.

Bătrînul mire adormise la 
pieptul ei. Atita zbucium îl 
istovise.

Am ieșit din primărie în 
vîrful picioarelor, zicîn- 
du-mi: „Un sentiment,
dacă e nobil, e exclus să nu 
învingă".
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Progresele realizate în biologie, 
mai ales în biologia generală, se re
flectă inevitabil și în științele me
dicale. Există îndeosebi două mari 
domenii care. oferă un larg cîmp de 
anticipație, cu indiscutabile perspec
tive de concretizare în medicină. 
Este vorba de cunoașterea și stăpi- 
nirea fenomenelor ce se petrec la 
două extreme : la nivelul molecule
lor și la cel al sistemelor complexe 
de dirijare și reglare a structurilor 
și funcțiilor organismului.

In primul caz, ne referim la des
coperirea rolului pe care îl au mo
leculele acizilor nucleici în depozi
tarea „memoriei'1 speciei și a trans
ferului ei, la descifrarea codului 
genetic. Aceste descoperiri epocale 
permit cercetătorului să pătrundă 
mecanismul prin care apar bolile e- 
reditare și malformațiile. Se schi
țează astăzi perspectiva „chirurgiei 

genice", de Intervenție fină la ni
velul genelor din cromozomi, de „in
jectare" a genelor lipsă, înlocuite 
prin substanțe sintetizate în labora
tor. în deceniile care vin, vom a- 
junge astfel să prevenim bolile ge
netice și — un vechi vis al omenirii 
— chiar să tentăm dirijarea eredi
tății, prin intervenții active. Prin 
poarta celulei vii se poate pătrunde 
spre perfecționarea speței.

O realizare însemnată este și în
țelegerea proceselor care generează 
unele boli hormonale cu caracter 
molecular, ceea ce a dus la elabo
rarea unor procedee științifice de 
tratament. Studiul alterării struc
turii cromozomilor în țesuturi, la 
diferite vîrste, deschide perspectiva 
cunoașterii mai apropiate a substra
tului molecular care determină di
versele modificări celulare și. im
plicit, ale țesuturilor, caracteristice 

îmbătrînirii. Nădăjduim că, pe baza 
cercetărilor genetice, se va lămuri 
și mecanismul apariției cancerului 
și al îmbătrînirii.

Tot la nivel molecular se vor des
fășura, în anii ce vin, cercetări ca
pabile să explice răspunsul specific 
al țesuturilor la comanda nervoasă 
și hormonală. Se va clarifica, desi
gur, și problema de, ce numai anu
mit! acizi nucleici — cei din cro
mozomi — păstrează informația ge
netică, în timp ce informația pe 
care individul o culege din mediu, 
deși este menținută în timpul vieții, 
fiind înregistrată la alt nivel, se 
pierde la generațiile următoare.

La extrema opusă, după cum am 
arătat, ne preocupă complexitatea 
sistemelor de reglare a structurilor 
și funcțiilor organismului. Progre
sele înregistrate în endocrinologie 
și neurologie demonstrează că nu

mai datorită intervenției celor două 
sisteme, care folosesc în comun me
sajul chimic, organismul se compor
tă ca un tot. Din studiul influenței 
lor reciproce s-a născut știința nouă 
a neuro-endocrinologiei, la care și-a 
adus contribuția și cercetarea româ
nească. Investigațiile moderne în
cearcă să descifreze, să pătrundă 
tot mai adînc înțelesul acestor me
saje chimice, pentru dirijarea lor 
deliberată.

Uimitoare este schema ciberneti
că de funcționare a sistemelor do 
reglare nervoasă șî neuro-hormo- 
nală. Reglarea automată prin auto
control a funcțiunilor organismului 
a deschis un vast domeniu de inves
tigare și noi modalități de înțelegere 
a homeostaziei, a integrării organis
mului în mediul de viată și a meca
nismelor de adaptare. Patologia sis
temelor de reglare se va impune în 

viitor, în competiție cu patologia de 
organ.

Studiul acestor sisteme va fi adîn- 
cit prin matematizare și prin crea
rea de modele funcționale. Am fost 
deosebit de impresionat cînd am vă
zut un model electronic al reglării 
tiroidei de către hipofiză. permițînd 
înscrierea proceselor respective sub 
forma unor relații matematice. Cu
noștințele de matematică, de fizică, 
îndeosebi de electronică, vor fi ne
cesare în viitor biologului și medi
cului angajați în acest tip de cerce
tări. Revistele de specialitate au și 
început să publice articole care se 
aseamănă mai mult cu cele de fi
zică și matematică, fiind adeseori 
neinteligibile pentru medicul de for
mație „tradițională". Este momentul 
să reflectăm asupra necesității a- 
daptării învătămîntului medical la 
această situație nouă.

GS

Laserul și-a fâcut intrarea în sălile de operație. Puternica lui rază de lumină funcționează ca 
un bisturiu extrem de fin

ancheta internaționala a „Scinteii“

In consultație i 
la calculatorul 

electronic ?
Prof. Pierre RULANT {
Universitatea Liberă — Bruxelles l

Ne punem adesea întrebarea: ce 
poate și ce trebuie să aducă mașina 
electronică de calcul în cercetarea 
medicală și, mai ales, în îngrijirea 
sănătății omului ?

Ori de cîte ori efortul omenesc 
este de ordin logic, computerul i se 
poate substitui omului, lucrînd mult 
mai eficace, mult mai repede, cu 
mult mai puține greșeli și oferind 
o capacitate de memorizare infinit 
mai vastă. Ca urmare, mașina de 
calcul permite utilizarea de noi 
mijloace de acțiune, așa îneît efi
ciența devine mult mai mare. Mer 
dicul, ca orice alt experimentator 
— trebuie să cunoască mașina, să 
știe ce este in stare să facă și ceea 
ce face mult mai bine decît ar pu
tea să facă el însuși. Cercetătorul 
care își sprijină eforturile pe con
tribuția adecvată a calculatorului 

electronic obține rezultatele scontate 
mai rapid și mai sigur decît i le-ar 
procura o întreagă echipă umană, 
chiar și cea mai bine alcătuită. 
Mașina acceptă însă erorile cu a- 
ceeași vioiciune cu care acceptă 
datele valabile și, în mod logic, le 
tratează la fel. Este nevoie, deci, 
de multă prudență. In mașină tre
buie să se introducă numai date 
precise, necerîndu-i-se decît efec
tuarea unor operații riguros defi
nite. Cînd se introduc date false, 
rezultatul nu poate fi decît fals 
și el.

In viitor, se va angaja un dialog 
între om și mașină. Studentul în 
medicină, de pildă, în loc de a dis
cuta cu profesorul, va avea în rea
litate contact cu mașina, stabilind 
legături logice cu Informația stocată 
în „memoria" ei. Aceasta nu este 

o speculație teoretică. Există de pe 
acum mașini care, în unele domenii 
bine determinate, răspund exact și 
repede la întrebări relativ compli
cate. Se poate foarte bine concepe 
ca, peste 5—10 ani, studentul să 
interogheze memoria mașinii, cerîn- 
du-i toate precizările de care are 
nevoie. Același lucru se va întîm- 
pla și la stabilirea unui diagnostic 
de către medic. Bolnavul furnizează 
informația care trebuie introdusă 
în mașină și pe care ea o compară 
cu datele stocate în memoria ei. în 
consecință, mașina va stabili că bol
navul prezintă un ansamblu de 
simptome care coincide cu cutare 
sau cutare ansamblu de simptome, 
stocat în memorie, stabilind în con
secință diagnosticul.

Contactul cu mașina îi va oferi 
bolnavului un tratament mai indivi

dualizat și mai bine fondat. Toate 
informațiile, inclusiv cele care re
latează starea chimică a tumorilor, 
presiunea sanguină, frecventa car
diacă sau electroencefalograma, re
zultatele tuturor analizelor pot fi 
Introduse în mașină. Pe baza lor, 
mașina poate stabili un diagnostic 
infinit mai precis decît acela pe 
care l-ar fi putut stabili un medic. 
Răspunsul va fi obținut și mult mai 
rapid. Tendința de a i se cere ma
șinii o asemenea contribuție se con
turează tot mai pregnant și ea va 
trebui acceptată. Să nu uităm că 
mașina va putea fi consultată și de 
la distanțe foarte mari. Informația 
va putea fi transmisă cu ușurință, 
fie prin linie telefonică obișnuită, 
fie. prin telegrafie fără fir. Dacă nu 
e un caz urgent, se va putea înre
gistra toată informația pe o bandă 

magnetică și trimite apoi prin poștă, 
cerîndu-se mașinii, aflată la sute 
de kilometri depărtare, să efectueze 
operațiile logice necesare.

Mărturisesc că aștept cu o imensă 
nerăbdare calculatorul elec*- 
Cred că el îl va elibera pe 
de munca lui cotidiană de rutină 
și-i va permite să-și exercite func
ția de intermediar documentat și 
calificat între mașină și bolnav. El 
va avea astfel mai mult timp pen
tru a-1 examina pe bolnav, pentru 
a-și îmbogăți informația și a se 
gîndi la elementele care s-ar putea 
să nu fie „cunoscute" mașinii. Iar 
mașina va face mult mai bine decît 
el analiza sumei elementelor infor
maționale pe care le-a cules. Rolul 
medicului nu va fi diminuat, dar 
intervenția lui va deveni mult mai 
eficientă.
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înlocuirea unor părți de impor
tanță vitală ale organismului uman 
prin proteze reprezintă o problemă 
dificilă care cere multă îndrăzneală. 
Pentru rezolvarea ei sînt necesare 
eforturi conjugate din partea specia
liștilor din diverse domenii: fizio- 
logi, chimiști, fizicieni, morfologi, cli- 
nicieni, ingineri.

In experiențele pe animale, înlo
cuirea funcției respiratorii prin apa
rate mecanice se realizează de mult. 
In prezent respirația artificială se 
aplică și la om, pe o durată de mai 
multe zile. în acest scop s-au cons
truit aparate ce pompează ritmic în 
plămîni aer sau un amestec de gaze. 
Ele se folosesc, de pildă, în cazul 
urgențelor de către serviciile de sal
vare din ramurile miniere.

„Autojectorul", un aparat pentru 
circulația artificială a sîngelui. cons
truit de S. Briuhonenko. a fost folo
sit în repetate rînduri pentru readu
cerea la viață a unor animale aflate 
în stare de moarte clinică. Ulterior, 
s-au făcut și operații pe om. folosind 
circulația artificială a sîngelui pen

tru înlocuirea temporară a funcțiilor 
inimii și plămînilor. Acum ope
rațiile pe inimă „uscată", scoasă din 
circulație, se practică pe scară 
largă.

Intr-un viitor apropiat, circulația 
artificială a sîngelui va fi folosită pe 
scară și mai largă pentru a preveni 
moartea cliiiică sau starea imediat 
premergătoare morții clinice, pentru 
tratarea insuficiențelor cardiace, pen
tru tratarea chimio-terapeutică a 
unor tumori.

De cîțiva ani se pune și problema 
creării unei inimi mecanice. Această 
idee pare irealizabilă, demnă doar 
de Imaginația unor autori de romane 
fantastice. Dar în epoca noastră se 
realizează cele mai îndrăznețe visuri 
ale oamenilor, care pînă nu de mult 
păreau fructul unei fantezii nemăr
ginite. La timpul său, și posibilitatea 
de a decupla inima pentru cîteva 
ore din sistemul circulator părea cu 
totul ireală.

Există de pe acum informații des
pre folosirea în aparatul circulator a 
unei pompe ce înlocuiește la animale

unul sau ambele ventricule. Ventri
culele mecanice auxiliare oferă posi
bilitatea de a menține activitatea vi
tală a animalelor de experiență, că
rora Ii s-a creat pe cale artificială 
o pronunțată insuficiență cardiacă, 
susceptibilă de a le provoca moartea. 
S-au întreprins cercetări pentru folo
sirea unor astfel de aparate și în 
practica clinică. înlocuirea totală a 
inimii cu alta mecanică e o problemă 
mai complicată. Cu toate acestea, cu 
ajutorul inimii mecanice, cercetătorii 
reușesc să mențină activitatea vitală 
a unor animale timp de douăzeci și 
patru de ore. Astfel de lucrări se 
efectuează de către savanții sovietici 
și de către cei de peste hotare. Cred 
că nu e departe timpul cînd va fi po
sibil ca o inimă omenească ieșită, din 
funcțiune să fie înlocuită cu o inimă 
artificială.

Metodele de înlocuire a unor func
ții de importantă vitală s-au născut 
și au fost transpuse în practică da
torită folosirii tehnicii moderne. Prin
tre acestea se numără și stimularea 
funcțiilor organismului prin impul

suri electrice. în aceste cazuri, în țe
suturile nervoase și mușchiulare a- 
pare o excitație, însoțită de întregul 
complex de modificări funcționale, 
determinate de excitație. La oprirea 
bruscă a inimii se folosește stimula
rea electrică ritmică. Se cunosc ca
zuri cînd această stimulare s-a apli
cat neîntrerupt unor bolnavi timp de 
peste doi ani. In U.R.S.S. au fost 
elaborate, încercate și date în fabri
cație primele tipuri de stimulatori 
utilizabili în serviciile de urgență. 
Stimulatorul impune ițiimii un anu
mit ritm de funcționare. El reprezin
tă un fel de proteză electrică și dic
tează inimii ritmul în care trebuie 
să bată.

Cred că această metodă va găsi și 
o altă aplicare largă, de pildă pen
tru restabilirea funcțiilor respiratorii 
în cazul unor forme de paralizie mus
culară. Pentru aceasta, în mușchiul 
sănătos și în cel paralizat se introduc 
electrozi uniți printr-un amplificator. 
Potențialul bioelectric, apărut prin 
stimularea mușchiului sănătos, va sti
mula și mușchiul paralizat.

O importantă aplicație poate că
păta în medicină teoria dirijării au
tomate. Ea poate sta la baza elabo
rării unor aparate pentru dirijarea 
automată a funcțiilor organismului. 
In acest caz, e vorba de o complicată 
legătură bilaterală dintre organism 
și'aparat. S-au și făcut încercări de 
creare a unor astfel de aparate pen
tru normalizarea presiunii sîngelui 
și a ritmului cardiac. Aparatele de 
acest fel reprezintă prototipurile u- 
nor mecanisme care vor permite di
rijarea automată, într-un anumit in
terval de timp, a funcțiilor vitale 
ale unor organe importante. /

Mai sînt încă multe de făcut în,,ve
derea rezolvării depline a proL'r.mei 
protezelor pentru organele și siste
mele de importanță vitală. Nu înca
pe îndoială că savanții vor obține 
noi succese pe acest drum greu al 
luptei pentru sănătatea omului, pen
tru prelungirea vieții lui. Va veni 
vremea cînd un astfel de organ, cum 
este inima, va putea fi înlocuit cu 
succes cu un aparat de rezervă, cu o 
inimă mecanică.

i Ofensivă împotriva î

ț cont dr. Jindnch UKUI1
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Un adevăr vechi cît lumea : nu 
toți oamenii îmbătrînesc la fel de re
pede. După părerea multor cercetă
tori, îmbătrînirea înainte de vreme 
ar putea fi provocată de scleroza ar
terelor. Nu se știe încă ce anume 
determină arterioscleroza, acea al
terare a fibrelor elastice și depunere 
de grăsimi în peretele arterial, dînd 
naștere acelor pernițe care îngustea
ză arterele. In arterele mari, în 
aortă, de pildă, fenomenul poate evo
lua un timp mai îndelungat, fără a 
produce neplăceri. Dacă sînt însă ă- 
fectate arterele mai mici, aportul de 
sînge este diminuat sau chiar com
plet întrerupt, viața este primejduită.

Și totuși, care să fie cauza ? Deo
camdată, s-a impus concluzia că 
arterioscleroza nu este o manifestare 
inevitabilă a îmbătrînirii. Manifestă
rile ei se înmulțesc, într-adevăr, 
o dată cu înaintarea în vîrstă, pro
babil pentru că o multitudine de 
factori patogeni își exercită influența 
un timp mai îndelungat. La ora ac
tuală. majoritatea cercetătorilor con
sideră că ea ar fi cauzată de o tul

burare a metabolismului grăsimilor, 
între care și colesterolul. Rămîne 
însă o mare necunoscută dacă facto
rul cauzal primar se află în peretele 
arterial sau dacă modificărilor a- 
cestuia îi preced alte faze, de pildă, 
o modificare a compoziției sîngelui. 
Dezvăluirea mecanismelor intime 
care duc la alterarea arterelor, iată 
deci unul din obiectivele principale 
ale cercetării medicale în anii ce ur
mează.

Deoarece cauzele arteriosclerozei 
sînt încă învăluite în mister, deo
camdată nici nu poate fi vorba de 
o terapie cauzală. Nu trebuie să fim 
însă sceptici, căci în ultimii ani cer
cetarea a reușit să acumuleze cu
noștințe cu privire la factorii de risc 
care influențează evoluția arterio
sclerozei. în aceste cercetări se apli
că metode epidemiologie», așa cum 
altă dată s-a pornit lupta împotriva 
bolilor Infecțioase, fără ca factorul 
etiologic — microbii — să fie cunos
cut. Ofensiva împotriva arterioscle
rozei se află într-un stadiu asemănă
tor. In fond, epidemiologia studiază 

apariția în timp și spațiu a bolilor, 
stabilind raporturile lor cu însușirile 
înnăscute și dobîndite ale grupelor 
de populație. Ținta ei este descoperi
rea factorilor de risc — interni și 
externi — care însoțeso boala stu
diată, pentru a putea recomanda 
măsuri preventive. Cu toate că arte
rioscleroza afectează majoritatea oa
menilor, ea este greu de diagnosti
cat, mai ales în stadiile incipiente. 
Pentru studiile epidemiologice se po
trivește mai mult un anumit model, 
simplu și ușor de diagnosticat : scle
roza arterelor coronare ale inimii. 
Asupra acestui „model" ar trebui în
dreptate, în primul rînd, eforturile 
investigației științifice.

Riscul apariției sclerozei arterelor 
coronare este, pînă la o anumită 
vîrstă, mult mai frecvent Ia bărbați 
decît la femei. De ce ? O întrebare 
deocamdată fără răspuns. Factori in
terni care influențează frecvența 
bolii sînt ereditatea și factorii fami
liali. Experiența medicală arată că 
există familii în care ea apare cu 

mare frecvență, avînd o evoluție ne
favorabilă. De asemenea, cu cît este 
mai înalt nivelul colesterolului și al 
trigliceridelor în sînge, cu atît este 
mai probabilă apariția sclerozei ar
terelor coronare ale inimii.

Printre factorii externi, o însem
nătate deosebită revine alimentației. 
Studiile epidemiologice au mai dove
dit că fumatul are o influență asupra 
apariției arteriosclerozei și a scle
rozei arterelor coronare ale inimii. 
Marii fumători sînt amenințați cam 
de trei ori mai mult de scleroza ar
terelor coronare ale inimii, decît ne
fumătorii. Dar mecanismul intim al 
acestor procese continuă să fie ne
cunoscut.

Este probabilă și participarea al
tor factori, ca profesiunea, activita
tea zilnică, condițiile de locuit, ten
siunea psihică și altele, dar pentru 
moment nu există date științifice ab
solut certe în această privință. Se 
presupune că indivizii care depun o 
muncă fizică mai intensă sînt mai 
puțin amenințați de scleroza artere

lor coronare, decît cei care duc c 
viață sedentară. Tensiunea psihică — 
stressul — pare să constituie, de 
asemenea, un factor nefavorabil.

Probabilitatea apariției sclerozei 
arterelor coronare ale inimii este mai 
mare la indivizii care întrunesc mai 
mulți factori de risc ; s-a constatat 
că boala apare în decurs de 6 ani la 
50 la sută dintre aceștia, in timp ce 
la persoane fără factori de risc, ea 
apare în proporție de sub 5 la sută. 
Unii din factorii de risc pot fi pre- 
veniți cu ușurință, printr-o bună or
ganizare a felului de viață și a re
gimului alimentar. Influența defavo
rabilă a altor factori de risc, ca hi
pertensiunea arterială și hipercoles- 
terolemia de ordin genetic, sînt de 
domeniul medicinii. Au fost obținute 
succese și în acest domeniu ; rămîne 
însă o sarcină a cercetării medicale 
nu numai de a descoperi medica
mente care fac să scadă presiunea 
arterială și nivelul colesterolului, ci 
să și dezvăluie cauzele arteriosclero
zei, pentru ca lupta împotriva ei să 
fie cît mai eficientă.

; spre detectarea
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O armată de cercetători, înzestrată 
cu instrumente tot mai perfecționate, 
studiază procesele biologice complexe 
care constituie viața și a căror dere
glare înseamnă boala. Și. pe măsură 
ce știința progresează, boli odinioară 
răspîndîte și ucigătoare devin mai 
rare, dispar. în schimb, apar în prim 
plan altele. S-a micșorat tributul 
plătit bolilor infecțioase, dar s-a 
descoperit o nouă sursă de îmbol
năviri : tulburările genetice.

Nimeni nu poate contesta că cer
cetarea medicală a obținut rezultate 
atît de multe și de variate, îneît, 
chiar dacă în următorii 20 de ani nu 
am întreprinde nici o cercetare, re- 
zumîndu-ne la aplicarea cunoștințe
lor dobîndite, a descoperirilor de 
pînă azi, efectul ar fi totuși o ame
liorare simțitoare a sănătății în lu
me. Mă întreb, deci, dacă, în loc 
de a iniția noi cercetări, n-ar fi 
mai util ca creditele să fie consa
crate, în primul rînd, punerii în apli
care a cunoștințelor pe care le și 
posedăm.

In urma realizărilor de pînă acum, 
se conturează mai puternic posibili
tățile de prevenire a bolilor. Dato
rită noilor tehnici, s-a ajuns la un 
înalt grad de precizie în diagnostic, 
însoțit de progrese terapeutic». Pot 

cita, în specialitatea mea, dializa re
nală cu rinichi artificial și trans
plantarea de rinichi. Numeroase per
soane, care altădată nu ar fi supra
viețuit, duc astăzi o existență activă, 
fie cu un rinichi grefat, fie supunîn- 
du-se cu regularitate dializei, în cen
tre spitalicești sau chiar la domi
ciliu. Pot fi însă prevenite bolile 
renale ? Se știe, de pildă, că apara
tul urinar al sugarilor este în mod 
deosebit supus unor infecții care, 
rămase neobservate, pot lăsa urme 
pe rinichi, împietînd asupra dezvol
tării lor normale. Detectarea pre
coce și tratamentul adecvat al acestor 
infecții, la noii-născuți și la copii, 
pot preveni efectele nedorite. Iată, 
deci, și în acest domeniu, um cîmp 
vast pentru medicina profilactică.

Grefa de inimă, pe cît de minunată, 
entuziasmantă și plină de promisiuni, 
constituie, în fond, recunoașterea 
urnii eșec, a faptului că toate efortu
rile de prevenire a unei boli de 
inimă, de oprire a evoluției ei, rămîn 
fără efect. Medicina nu dispune 
deocamdată decît de o singură al
ternativă : grefa sau moartea.

După cum se știe, bolile cardiace 
pot avea trei mari categorii de cau
ze : congenitale, reumatismale și arte. 
riosclerotice. Datorită ridicării nive

lului de viață și apariției antibioti
celor, care permit combaterea infec
țiilor streptococice, reumatismul ar
ticular acut și complicația sa temută, 
bolile valvulare ale inimii, au devenit 
mult mai rare.

Anumite forme de cardiopatii sînt 
cu adevărat ereditare, dar altele pot 
rezulta dintr-o agresiune exterioară 
suferită de făt, în uter, ca urmare a 
unei boli a mamei, sau a absorbției 
de medicamente. Și în aceste cazuri 
s-ar putea crea posibilități de pre
venire. Bolile cardio-vasculare — 
marele flagel al timpurilor noastre 
— formează obiectul uneia din ma
rile cercetări internaționale între
prinse de Organizația Mondială a 
Sănătății, ceea ce îngăduie să se 
spere în descoperirea unor metode 
de prevenire într-un viitor apropiat.

Medicina preventivă ar putea pro
fita mult de pe urma examenului 
sistematic și generalizat al populații
lor, în scopul depistării precoce a 
anumitor boli. Radiografia de masă 
și practicarea sistematică a analizei 
Wassermann au demonstrat rezulta
tele favorabile ale acestei metode. 
Recent, s-au inițiat anchete ana
loge ; detectarea stadiului predia- 
betic ; încercarea de a micșora inci
dența cancerului de col uterin, cu 

ajutorul biopsiei sistematice ; depis
tarea precoce de tulburări metabo
lice genetice la noii-născuți, pentru 
a li se putea aplica un tratament 
dietetic înainte de a se produce le
ziuni ale creierului etc Sînt inovații 
promițătoare, ca și toate celelalte 
teste de depistare ce se încearcă în 
prezent.

Cred că peste puțin timp se vor 
descoperi și medicamentele care să 
permită tratarea cu succes a infec
țiilor de origine virotică, ajungîn- 
du-se și la o mai bună înțelegere a 
rolului virusurilor în producerea 
leucemiei și a cancerului la om. Pro
babil că în deceniul următor se vor 
pune la punct metode chimice mai 
perfecționate pentru tratarea nume
roaselor tipuri de cancer, care vor 
înlocui metodele folosite azi de dis
trugere, prin raze X sau izotopi 
radioactivi, a celulelor aflate în pro
liferare activă.

Șe vor realiza multe medicamente 
puternice și foarte active. Dar întru- 
cît fiecare nou medicament com
portă anumite riscuri, uneori nepre
văzute, încercările clinice, precum 
și studiul efectelor secundare vor 
căpăta o importanță și mai mare.

Care vor fi urmările aplicării în 
medicină a progreselor în automa

tizare. în electronică ? îmi place 
să cred că ordinatorul va deveni 
un auxiliar al medicinei, dar medicii 
vor trebui să învețe să consemneze 
mai corect antecedentele patologice 
și rezultatele examenelor clinice ale 
bolnavilor. Altfel, progresele riscă să 
fie împiedicate de binecunoscuta 
inaptitudine a profesiei noastre de 
a-și ține însemnările în ordine.

Ne aflăm în pragul unei ere noi, 
în care acțiunea medico-socială va 
fi probabil rezultatul unei munci 
de echipă, dar medicul va trebui 
să rămînă și mai departe prietenul 
și sfătuitorul personal al bolnavului. 
Medicul de mîine va trebui să fie în 
stare să aprofundeze individualitatea 
bolnavului, identificînd tulburările 
psihologice, ca și cele fizice. Capabil 
de a face apel, la nevoie, la minu
nile științei moderne, el va trebui 
să aibă suficientă putere de înțele
gere pentru a-i ajuta pe bolnavi să 
ajungă la acea stare de total confort 
fizic, mintal și social pe care-® de
numim sănătate.

Pagină realizată de Horia LIMAN 
și Gheorghe BARBU
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întoarcerea în Capitală 

a delegației 

guvernamentale române
Marți după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația guvernamen
tală română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a vizitat 
Australia, Noua Zeelandă, Singa
pore și Malayezia, la invitația gu
vernelor din țările respective.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
făcut redactorilor „Agerpres", Mir
cea S. Ionescu și Radiodifuziunii, 
Ștefan Naciu, următoarea declara
ție : Scopul vizitei a fost de a exa
mina împreună cu reprezentanții 
guvernelor țărilor respective și cu 
cercurile de afaceri posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor economi
ce ale României cu aceste țări. 
Trecînd în revistă rezultatele vi
zitei noastre în Australia, Noua 
Zeelandă, Singapore și Malayezia, 
putem trage concluzia că scopul 
pentru care s-a deplasat delegația 
în aceste țări a fost atins. Astfel, 
s-au stabilit relații diplomatice cu 
Noua Zeelandă și Malayezia, 
se știe, cu Australia și Sin
gapore relații diplomatice exis
tau. S-au încheiat acorduri comer
ciale cu Noua Zeelandă și Mala
yezia, care prevăd reciprocitatea 
clauzei națiunii celei mai favori
zate și posibilitatea deschiderii de 
reprezentanțe comerciale. S-a în
cheiat cu Australia un memoran
dum la acordul comercial existent, 
care prevede căile și modalitățile 
pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor economice româno- 
australiene, în principal în dome
niile cooperării comerciale și in
dustriale între cele două țări. In 
acest scop s-a convenit înființarea 
unui comitet mixt româno-austra- 
lian, format din reprezentanții gu
vernelor celor două țări. S-au

purtat convorbiri cu numeroase 
companii comerciale, industriale și 
bancare din cele patru țări, con- 
venindu-se asupra unor programe 
concrete de lucru în vederea dez
voltării schimburilor comerciale și 
a cooperării economice a Româ 
niei cu țările respective.

Subliniem înțelegerea interveni
tă în Singapore privind înființarea 
unei Societăți comerciale mixte 
româno-singaporeze pentru comei- 
cializarea produselor românești pe 
această piață și pe piețele înveci
nate. Apreciem că vizita delega
ției guvernamentale române în 
Australia, Noua Zeelandă, Singa
pore și Malayezia este menită să 
dea roade concrete în ceea ce pri
vește dezvoltarea relațiilor econo
mice ale României cu aceste țări. 
Aceasta se bazează pe de o parte 
pe posibilitățile economice de care 
dispun țara noastră și țările vizi
tate, iar pe de altă parte pe do
rința exprimată de reprezentanții 
guvernelor și ai cercurilor de afa
ceri din aceste țări de a dezvolta 
colaborarea economică cu Româ
nia. Bineînțeles, este necesar în a- 
cest scop să se intensifice schim
burile de vizite între reprezentan
ții întreprinderilor de comerț ex
terior românești și ai cercurilor de 
afaceri din țările vizitate..

în încheiere — a spus tovarășul 
Gheorghe Rădulescu — aș dori să 
subliniez că delegația noastră a 
fost primită în toate aceste țări cu 
deosebită căldură și cordialitate. 
După părerea mea, aceasta este 
expresia stimei și simpatiei de 
care se bucură în aceste țări po
litica statului nostru de dezvoltare 
a relațiilor cu toate țările, pe baza 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc.

(Agerpres)

Turneul Baletului național
dm Cuba s-a încheiat

Baletul național din Cuba, sub 
conducerea lui Fernando Alonso, 
și-a încheiat turneul în țara noas
tră cu un spectacol de gală prezen
tat marți seara pe scena Operei Ro
mâne.

Programul, reprezentativ pentru 
înaltele virtuți artistice ale ansam
blului și soliștilor săi, a cuprins 
două piese din repertoriul clasic 
— „Pas de trois" din „Lacul lebe
delor" și „Grand pas de Quatre" 
și baletele — „El guije", inspirat 
dintr-o legendă folclorică cubane
ză, și „Carmen", pe baza binecu
noscutei opere cu același titlu a 
lui Bizet, ultimele două lucrări în 
coregrafia lui Alberto Alonso.

Apariția Alicei Alonso în rolul 
titular în „Carmen" a constituit, ca 
și în serile precedente, o culme a 
întregului spectacol, arta sa fiind 
subliniată în repetate rînduri de 
aplauzele entuziaste ale publicului. 
Și-a dat concursul orchestra Ope
rei Române, dirijată de Jose Ra
mon Urbay.

La spectacol au asistat tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru supleant al Comite

tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Se aflau, de asemenea, prezenți 
Carlos Rafael Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba, președinte
le Comisiei naționale de colabora
re economică și tehnico-științifică, 
Arturo Guzman Pascual, ministrul 
minelor, combustibilului și meta
lurgiei al Republicii Cuba, mem
brii delegației guvernamentale cu
baneze care se află în țara noastră, 
precum și Jesus Barreiro Gon
zales, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, membri ai ambasa
dei și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Ion Brad, vicepreședinte al Co

mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a oferit marți la amiază 
în saloanele restaurantului Athenee 
Palace un cocteil cu prilejul tur
neului în țara noastră a Baletu
lui național din Cuba. (Agerpres)

Al doilea concert prezentat de Yehudi Menuhin
Marți seara, în sala Palatului 

Republicii Socialiste România a 
avut loc cel de-al doilea concert 
prezentat de Yehudi Menuhin și 
de „Menuhin Festival Orchestra".

După Uvertura la opera „Armi- 
da“ în si bemol major de Haydn, a 
urmat concertul pentru vioară și 
orchestră în la major de Mozart, în 
interpretarea reputatului violonist, 
împreună cu Robert Masters, Ye
hudi Menuhin a fost solistul Con
certului pentru două viori și or

chestră de coarde, lucrare scrisă 
special pentru el și orchestra sa 
de compozitorul englez Arnold 
Malcolm. Programul s-a încheiat 
cu Simfonia a V-a în si bemol ma
jor de Schubert.

Prin aplauze îndelungi, publicul 
bucureștean a dat expresie senti
mentelor sale de prețuire pentru 
seara memorabilă pe care le-au 
oferit-o Yehudi Menuhin și or
chestra sa.

' (Agerpres)

I

cinema
viața internațională

Cronica zilei

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. C. 

din Cehoslovacia

vremea

Marți la amiază a sosit în 
București o delegație de\acțivișți. 
ai Comisiei Centrale de Control .
și Revizie a P.C. din Cehoslova
cia, condusă de Milos Jakes, pre
ședintele comisiei, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de tovară
șul Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Cole
giului Central de Partid, de acti
viști de partid.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Ieri In țară : Vremea a continuat 
să se încălzească în toate regiu
nile țării. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în sudul țării. 
S-au semnalat precipitații sub 
formă-de ploaie, lapovi'ță și nin
soare în..Banat, sub formă-de min- t 
soare în Oltenia și sub formă; de 
burniță și ploaie în Dobrogea. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul estic. Tempera
tura aerului la orele 14 oscila în
tre zero grade la Dorohoi și 11 
grade la Baia Mare.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 23 șl 29 martie a.c. In țară : 
Vreme relativ umedă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub for
mă de ploaie. Vint potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 4 și 14 grade. 
Ceață slabă. In București : Vre
me schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Ploaie slabă. Vînt slab 
pînă Ia potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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11,00 — Limba franceză. Lecția nr. 

51 (reluare).
11,30 — Limba engleză. Lecția nr. 

50 (reluare).
12.00 — TV pentru specialiștii din 

industrie. îngrășăminte 
chimice cu fosfor și în
grășăminte complexe pen
tru agricultură (reluare), 

dimineață.12.30 — închiderea emisiunii de .......... .... v„.
14,15 — Fotbal : cuplajul bucureștean Progresul-Rapld șl Steaua-Dinamo 

. București.
18,00 — Telex TV.
18,05 — Limba germană. Lecția nr. 49.
18.30 — Emisiune pentru tineret : „Elevi în salopetă". Transmisiune în direct

de la F.M.U.A.B.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Ca la Cluj — film folcloric realizat de studioul de televiziune.
19,45 — Avanpremiera.
20,00 “ ‘ '— Telecinemateca : „Mărie Octobre» — film artistic cu Danielle 

Darrieux, Lino Ventura, Serge Regiani.
— Căsuța poștală 111 — Dialog cu telespectatorii.
— Cărți și autori : Nichlta Stănescu și Mircea Ciobanu.
— Seară de balet cu Alexa Mezincescu.

22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

21.45
22,00
22,20

II
I
I
III

TELEGRAME

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui relațiilor externe al Republi
cii Venezuela, Aristides Calvani, 
cu prilejul desemnării sale în a- 
ceastă funcție.

în răspunsul său, ministrul re
lațiilor externe al Republicii Ve
nezuela a mulțumit pentru urările 
primite și și-a exprimat convinge
rea că relațiile româno-venezuele- 
ne vor continua să se dezvolte în 
interesul celor două popoare și 
păcii- .în, lume. _

★
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Greciei, ambasadorul acestei 
țări la București, Jean Ch. Cam- 
biotis, a oferit marți o recepție 
în saloanele ambasadei.

Printre cei invitați se aflau 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor in
stituții centrale, oameni de știin
ță și cultură, generali, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Consiliu
lui municipal al orașului Stock
holm, condusă de Eva Remens, 
președinta consiliului municipal, 
care, la invitația Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular al 
municipiului București, va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Dumitru Popa, preșe
dintele Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul ge
neral al Capitalei, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte, și alți mem
bri ai Comitetului Executiv.

A fost prezent Cari Rappe, am
basadorul Suediei la București.

*
La invitația Comitetului Uniunii 

sindicatelor din construcții și in
dustria materialelor de construcții, 
marți după-amiază a sosit în Ca

pitală, pentru un schimb de expe
riență, o delegație a Comitetului 
Central al Sindicatului muncitori
lor din construcții și din industria 
lemnului din R. D. Germană, con
dusă de Kurt Bohm, membru în 
prezidiul Comitetului Central al 
Sindicatului.

Cu prilejul împlinirii a 52 de 
ani de la înființarea Asociației Na
ționale Coreene, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.D. Co
reene, Pak Bon Son, a organizat 
marți în saloanele ambasadei, o 
seară de film, urmată de coc
teil.

Au .luat pgrțe funcționari ' su-, z 
period din Ministerul Afacerilor’" 
Externe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, ziariști.

★
Marți, Octav Livezeanu, vice

președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a plecat într-o vi
zită în Marea Britanie, la invi
tația Centrului Marea Britanie— 
Europa de est.

★
La Casa universitarilor din 

București a început marți sub 
conducerea acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, ședința 
de lucru a inspectorilor generali 
județeni. Pe ordinea de zi sînt în
scrise probleme privind măsurile 
ce trebuie luate în vederea înce
perii în toamna acestui an a ge
neralizării școlii obligatorii de 10 
ani, încheierii actualului an șco
lar și pregătirii examenului de 
bacalaureat și a concursului de 
admitere în liceu, precum și con
dițiile de transferare și numire a 
corpului didactic în viitorul an de 
învățămînt 1969—1970. Ședința 
continuă. *

Firma „Karl Stemman" din Vie- 
na a deschis marți dimineață o ex
poziție tehnică în pavilionul E din 
Complexul expozițional din Piața 
Scînteii.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 31 martie, cuprinde 
aparataj electric pentru mașini de 
ridicat, instalații de ridicat cu 
magnet, stivuitoare pentru depozite 
automatizate și altele.

(Agerpres)

© Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45;
21.15.
q Riscurile meseriei : LUCEAFĂRUL
- 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
O Plajele lumii : BUCUREȘTI — 9 , 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
o 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.
O Oameni împietriți : CENTRAL —
12.15 ; 18,45.
© Un bărbat și o femeie : CENTRAL
- 10 ; 14,15 ; 16,30 ; 20,45.
© Ultima noapte a copilăriei : UNION
- 10.
O Aventura : UNION — 15,30.
O Primul învățător : UNION — 18 ;
20.30.
O Chemarea destinului : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
© Campionii mîndria noastră ; Regele 
Fotbal ; Pledoarie pentru volei ; 
Domnia sa pietonul : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
O Pe teren propriu : LUMINA —
8.30— 16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
o Micul fugar : DOINA — 9 ; 11 ; 13 ; 
15, FLACĂRA — 20,30.
O Un om pentru eternitate : DOINA
- 18 ; 20,30.
o Pașa : FEROVIAR — 8—12.15 în con
tinuare ; 14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15 ; MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 8,45—16,15 în continuare ; 18.15 :
20.15.
q Tarzan, omul maimuță ; Fiul lui 
Tarzan : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 19.
© „...Apoi s-a născut legenda44 : BU- 
ZEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Rio Bravo : DACIA — 8,45—14,15 în 
continuare ; 17,15 ; 20, MIORIȚA — 
9,45 ; 13 ; 16.30 ; 19,45, FLOREASCA
— 11 ; 14 ; 17 ; 20.
© Program pentru copii : FLO
REASCA — 9.
© Rolls-Royce-ul galben : BUCEGI —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un delict aproape perfect: UNI
REA — 15,30 ; 18.
O Prietenele : UNIREA — 20,30.
O Astă seară mă distrez ; LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
O 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.
© Pentru încă puțini dolari : ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30: 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9.30—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
©Marele șarpe : VIITORUL —

15.30 ; 18.
q Hoțul de piersici : VIITORUL —
20.30.
© Căderea imperiului roman : POPU
LAR — 15,30 ; 19,30.
O Judoka, agent secret : MUNCA — 
16 ; 18.
o Acuzatul : MUNCA — 20.
© Aventurile lui Tom Sawyer *, 
Moartea lui Joe Indianul : COSMOS
- 15,30 ; 19.
o Pianele mecanice : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
© Taffy și vînătorul : VITAN — 15,30. 
© Un taxi pentru Tobruk : VITAN
- 18 ; 20,30.
© Casa mamei noastre : RAHOVA — 
15,30 ; 18.
0 Bela : RAHOVA — 20,30.
© Expresul colonelului von Ryan : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• tn, Oțașjțț .^“.țjFIÎQGRESUL — 20,30 
<, Fețtlmareșala PACEA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.

teatre

I
© Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (sala Ateneului) : Concert dat 
de orchestra „Academica44 a Conser
vatorului din București — 20. Diri
jor : Alexandru Sumski.
© Opera Română : Lucia di Lammer- 
moor — 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
Seară vieneză — 10,30 ; 16,30.
o Teatrul de Operetă : Voievodul ți
ganilor — 19.30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

|(sala Comedia) : Idiotul — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 

I Candida — 15 ; Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Comedie pe 
întuneric — 15 ; Photo Finish — 20.

q Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sas
safras — 19,30 ; (sala Studio) : Fedra
— 10 ; Femei singure — 20.
O Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 
20.
o Teatrul Giulești : Cursa de șoareci 
- 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă4* : Mușche
tarii... măgăriei sale ! — 10 : Regele 
Cerb — 16.
o Teatrul „Țăndărică» (sala din Ca
lea Victoriei) : Papuciada — 10 ; (sala 
din str. Academiei) : A fugit un tren 
— 10.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase- 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.
o Circul de stat : Circul ,,Orlon44 
(R. P. Bulgaria) — 19.30.

Azi, fotbal
Astăzi se desfășoară jocu

rile etapei a XIX-a a diviziei 
A la fotbal. Pe stadionul 
„23 August” din Capitală va 
avea loc primul cuplaj inter- 
bucureștean al returului s la 
ora 14,15 se va disputa jocul 
Rapid — Progresul, iar în 
continuare vor evolua forma
țiile Dinamo și Steaua.

In tară se vor disputa ur
mătoarele meciuri : F. C. Ar
geș Pitești — Jiul Peircșeni ; 
Farul Constanța — Vagonul 
Arad ; U. T. Arad — Petrolul 
Ploiești; Dinamo Bacău — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Universita
tea Craiova — Universitatea 
Cluj ; Politehnica Iași — Crl- 
șul Oradea.

SPOR
IERI LA BASCHET
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MOSCOVA

Sesiune științifică consacrată 
mpiinirii a 50 de ani 

de la constituirea Internaționalei 
comunist©

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova s-a deschis o sesiune ști
ințifică consacrată împlinirii a 
50 de ani de la constituirea Inter
naționalei comuniste, la care iau 
parte reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești, oameni 
de știință sovietici și din alte țări.

La lucrări participă Ion Po-

pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

Cuvîntul de deschidere al lucră
rilor a fost rostit de Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

FRANȚA

PROCEDURA REFERENDUMULUI
PUSĂ ÎN CAUZĂ DE MAI MULTE 
GRUPĂRI POLITICE

PARIS 25 (Agerpres). — Definiti- 
vînd textul proiectului de reformă 
regională și a Senatului, care va fi 
supus la 27 aprilie unui referendum, 
Consiliul de Miniștri al Franței nu 
a reținut avizul Consiliului de Stat, 
cel mai înalt for juridic consultativ, 
care aprecia că procedura referendu
mului poate fi utilizată numai pentru 
reforma regională, dar nu și în cazul 
reformei Senatului, care este de com
petența Parlamentului. Alegătorilor le 
va fi supusă spre aprobare o singură 
întrebare referitoare la ambele refor
me. Consiliul de Miniștri a reținut 
toate sugestiile Consiliului de Stat 
privitoare la reforma regională. Dacă 
această reformă va fi acceptată de 
alegători, vor lua ființă în Franța 21 
de regiuni ce vor fi administrate nu 
numai de demnitari aleși prin vot 
universal, ci și de consilieri desem
nați de organizațiile economice, so
ciale și culturale.

Formularea unei singure întrebări 
ignoră cererile grupărilor politice 
franceze, între care și ale republica
nilor independenți cuprinși în majo
ritatea guvernamentală, de a se pune 
francezilor două întrebări distincte : 
una privitoare la reforma regională 
și cealaltă cu privire la reforma Se
natului. Această distincție între cele 
două~ reforme ar fi necesară, potrivit 
grupărilor menționate, deoarece fran
cezii sînt favorabili regionalizării, dar

mult mai rezervați în ce privește 
Senatul. Ziarul „Le Figaro' repro
șează marți guvernului de „a căuta 
să treacă o reformă prin intermediul 
celeilalte".

în discuția Camerei Comunelor
•

LONDRA 25 (Agerpres). — Si
tuația din Insula Anguilla, criza 
din Orientul Mijlociu și problemele 
vest-europene au fost în centrul 
dezbaterilor de politică externă 
care s-au desfășurat luni în Ca
mera Comunelor. Liderul Partidu
lui conservator, Edward Heath, a 
'criticat intervenția britanică în 
Insula Anguilla, susținînd că mi
niștrii laburiști ar fi trebuit să gă
sească o soluție politică în această 
criză. Referindu-se la frămîntările 
din Uniunea Europei occidentale, 
.liderul conservator a combătut u- 
nele tendințe politice care vizează 
să facă din Consiliul permanent al 
U.E.O. „ceva care ar echivala cu o 

'Comunitate politică".

campanii

G. D.

protest 
arestării

i

Conferința 
din Diis- 

Partidului 
German,

Proteste împotriva arestării

Libertate lui An
genfort 1“ — scanda
un mare grup de oa
meni în fața închiso
rii din Remscheid — 
Liittringhausen, unde, 
după ce a fost arestat 
la Duisburg, a fost a- 
dus patriotul vest- 
german Jupp Angen
fort.

Vechi membru al 
P.C. din Germania, 
fost deputat al parla
mentului din landul 
Renania de nord- 
Westfalia. Angenfort, 
care s-a ridicat împo
triva 
telor 
fost 
1955 
soare. Sub 
opiniei 
R.F.G.,

reactivării for- 
neofasciste, a 

condamnat în 
la 5 ani închi- 

presiunea 
publice din 

el a fost însă

eliberat după aproxi
mativ 4 ani. Acum 
însă, procuratura fe
derală a dispus ares
tarea sa pentru ispă
șirea unui rest de pe
deapsă de 7 luni.

Măsura a provocat 
un val de proteste în 
rîndurile opiniei pu
blice vest-germane. 
Astfel, sute de oameni 
au manifestat zilele 
trecute Ia Diisseldorf. 
difuzînd manifeste în 
care cereau elibera
rea lui Angenfort. 
Pentru încetarea ur
măririi patriotului 
vest-german s-au ex
primat și 
districtuală 
seldorf a 
Comunist 
Comitetul pentru apă
rarea drepturilor de

mocratice din Ham
burg, Comitetul miș
cării pentru pace din 
landul Hessen, Uniu
nea sindicatelor vest- 
germane și multe alte 
organizații. Intr-o re
zoluție adoptată în u- 
nanimitate, conferin
ța federală a studen
ților liberali, condam- 
nînd arestarea lui 
Angenfort, o califică 
drept o încercare de 
a discredita forțele 
de stingă în vederea 
apropiatei 
electorale.

Acțiuni de 
împotriva 
iui Angenfort se des
fășoară șl în străină
tate, în primul r: 
în R. D. Germană.

În cîteva rînduri
Federația belgiană de box a stabi

lit ca la „europene" să participe 
5 boxeri și anume : Abspoel (pană), 
Haeck (semiușoară), Nielandt 
(ușoară), Foucart (semimijlocie) și 
Deruyter (semigrea).

După 3 etape, în Turul Algeriei 
(La Fleche algerienne) conduce sue
dezul Gosta Petersson, urmat de po
lonezul Surkowski. la 2’22”. Pe echi
pe, în frunte se află selecționata 
Suediei, secondată de Polonia la 
2’26”. Echipa României, care a avut 
un start slab, fiind insuficient pre
gătită, ocupă locul 11, la peste 40 
de minute față de prima clasată 1

O scurtă punere în temă cu pri
vire la dubla întîlnire de baschet 
dintre reprezentativele masculine 
ale României și R.D.G. Dincolo de 
obișnuita întrecere sportivă ami
cală, ambele echipe vizează, cu 
precădere, pregătirea formațiilor 
de bază pentru apropiatele turnee 
cu caracter oficial. După cum s-a 
mai anunțat, în luna septembrie la 
Napoli se vor desfășura campiona
tele europene cu participarea a 
12 echipe naționale De drept, sînt 
calificate reprezentativele U.R.S.S. 
și Italiei. Pentru ocuparea celor
lalte 10 locuri s-au constituit 5 se
ni a cîte 4 sau S competitori din
tre care se vor califica, în urma 
unor turnee, primii doi clasați în 
grupe. Sortii au hotărît ca repre
zentativa noastră să joace în se
rie împreună cu Iugoslavia, Olan
da, Scotia și Anglia. Turneul va 
avea loc în Olanda între 14 și 18 
mai.

Datorită predominanței caracte
rului de pregătire pentru viitoarele 
întreceri oficiale, partida de ieri

din Sala Floreasca nu s-a remar
cat nici printr-un deosebit spirit de 
luptă sportivă, nici prin spectacu
lozitate. A fost o partidă de veri
ficări tactice, relativ calmă șl 
corect disputată. A învins echipa 
noastră cu 73—66 (38—35), merite 
speciale revenind lui Diaconescu 
(18 puncte), apoi lui Albu, pentru 
ponderea justă dintre rolul de con
ducător de joc și cel de realizator, 
și luj Nosievici pentru promptitu
dinea și precizia la coș, în special 
în ultima parte a meciului. De Ia 
adversari, Adam a făcut un joc 
excelent.

Reprezentativa română a intrat 
pe teren în alcătuirea : Albu, No
vac, Diaconescu, Popa și Tarău. 
Au fost apoi folosiți pe rînd : No
sievici, Georgescu, Savu, Iekeli și 
Chivulescu.

Astă-seară de la ora 19, tot în 
sala Floreasca, are loc revanșa, și 
să sperăm că ea va satisface nu 
numai pe antrenorii echipelor, ci și 
pe simplii „tehnicieni din tribune", 
spectatorii.

V. M.

________________________________________

(Urmare din pag. I)

cîștigătorul 
aur* 

1944,

de filmat torc lin, ro
lele magnetofonului se 
învîrtesc in tăcere, to
tul pentru ca țara să 
afle, pentru ca poporul 
să-i cunoască pe cei 
mai vrednici și mai is
cusiți tineri partici- 
panți la olimpiadă, a- 
dică, în esență la fel 
ca in urmă cu un mi
lion de zile, obicei în
rudit de aproape cu 
obiceiul de acum două
zeci și fapte de veacuri.

Veți zice că însem
nătatea celor două 
serii de evenimente nu 
este comparabilă. Dar 
să ne apropiem de 
atmosfera și semnifica
țiile acestor olimpiade 
desfășurate pe stadio
nul profesiilor... Dacă 
este o întimplare fap
tul că Gheorghe Cuta, 
mecanizator la I M.A. 
Comișani, județul Dîm
bovița, 
„Tractorului de 
s-a născut în 
anul eliberării, nu o 
întimplare este și dia
grama calificării lui, ca 
fi a generației lui de 
băieți care, la numai 
16—17 ani, au cuprins 
în mîini febrile vola
nul tractoarelor pentru 
a întoarce spre rodni
cie brazdele pămîntu-

lui românesc. Trecerea 
prin școlile de meca
nizatori, suirea trepte
lor calificării au mar
cat nu numai biografia 
generației, ci și desti
nul recoltelor noastre, 
sporul anual de pro
duse agricole. O în
treagă națiune, 20 mi
lioane de suflete, re
percutează astfel ,,sim-

și noi cu ajutorul unor 
asemenea olimpiade 
creșterea fertilității, în
scrisă în lanuri undui
toare și în livezi grele 
de rod.

In februarie, de la 
sculăria uzinei „Stea
gul roșu“-Brașov s-au 
întors acasă cei 94 de 
strungari finaliști; ieri, 
de la Institutul agro-

furiș 10 strungari și 12 
mecanizatori. Au venit 
în fața unor jurii com
petente, exigente, cu- 
prinzînd maeștrii abso- 
Iuți ai profesiunilor res
pective, ingineri, cerce
tători, profesori. Au tre
cut cu bine printre 
Scylla și Carț/bda : pro
bele practice (exactita
tea operațiunilor efec-

minții fi iscusința mîi- 
nilor sînt reciproc cu
noscute. Da, asta însă 
pînă la olimpiadă 1 
Cînd a bătut gongul 
olimpiadei, cînd 30 000 
de strungari fi apoi 
26 000 de mecanizatori 
s-au aliniat la startul 
simbolic al competiției, 
nici un făgaș vechi n-a 
mai fost imuabil, nici

plul“ fapt că promo
țiile lui Gheorghe Cuța, 
llie Iepure, Stan Vio
rea — conducînd cu 
pricepere crescîndă 
mașinile de înaltă teh
nicitate încredințate
lor, ingrljindu-le cu 
competență de medic 
internist și dragoste de 
părinte — aspiră cam
panie agricolă după 
campanie agricolă la 
tractorul de aur, de 
argint și de bronz, tro
fee simbolice ale com
petiției belșugului. In
cit vom putea socoti

nomic „Nicolae Băl- 
cescu" au plecat acasă, 
la întreprinderile de 
mecanizare a agricultu
rii din 34 de județe tot 
atîția tineri tractoriști, 
ajunși în finală. Pretu
tindeni unde cuțitul de 
strung și cuțitul de 
plug mușcă din oțel și 
din pămînt, acești parti- 
cipanți la marea între
cere profesională vor 
da, de aici înainte, mă
sura capacității tinere
tului. Eroii zilei au un 
palmares bogat. La ul
timele examinări au a-

tuate, operativitatea, o- 
rientarea generală, în- 
demînarea) și probele 
teoretice (5 serii de în
trebări punctate dife
rențiat).

Primul act al olim
piadei a avut loc mai 
de mult, intr-un cadru 
mat modest, dar mai 
familiar, în urbea na
tală, chiar în atelierul 
unde fiecare îi știe pe 
ai săi. Ce se cheamă 
că „îi știe înseamnă 
că, în raporturile obiș
nuite de muncă forța, 
cunoștințele, vioiciunea

un barem personal n-a 
mai fost intangibil, ni
meni nu mai știa ce 
poate, de fapt, celălalt, 
fiecare avea să se veri
fice întîi pe sine. S-a 
dat o luptă contra cro
nometru ; aliați latenți 
— orgoliul profesional, 
ambiția, perseverența, 
memoria — au apărut 
cu mari rezerve. Șeful 
secției sculărie de la 
,,Steagul roșu" jubila : 
„faza de masă a olim
piadei tinerilor ne-a a- 
dus un spor de produc-

ție de 6 la sută ; băieți, 
dați-i înainte /“.

Lăsînd la o parte să
nătosul spirit competi
tiv, cea mai trainică 
urmă a olimpiadelor pe 
profesii — vastă acțiune 
educativă concepută și 
desfășurată sub egida 
Comitetului Central al 
U.T.C. — rămîne des
coperirea făcută de fie
care dintre cei porniți, 
de la începutul drumu
lui, să urce treptele mă
iestriei profesionale. Zi
cea : „Vite că meseria 
asta, a mea, stă în cen
trul atenției tuturor I 
Uite că, dacă știu s-o 
fac ca un maestru, re
flectoarele țării mele se 
pot aprinde și pentru 
mine. Bănuiam eu că 
mi-am ales 
importantă, 
mea să fie de 
părere, ba, nu 
s-o recunoască și 
mi-o și arate, asta, vezi, 
e partea frumoasă, deo
sebit de frumoasă a 
lucrurilor".

Concluzie psiholo
gică juvenilă, care apar
ține exclusiv timpului 
nostru ; aici analogiile 
încetează; pe pămîntul 
cretos al Peloponezului, 
în urmă cu 27 de 
veacuri, nimeni n-ar fi 
gîndit astfel.

o meserie 
dar ca lu- 

aceeași 
mai mult, 

să



Intervenția reprezentantului 
român in Comitetul special al
O.N.U. pentru definirea agresiunii

ț* NEW YORK 25 (Agerpres). — In cadrul celei de a doua sesiuni a Comi
tetului special al O.N.U. pentru definirea agresiunii care are loc în prezent 
Ia New York, a luat cuvîntul ambasadorul Gheorghe Diaconescu, șeful dele
gației române.

Arătînd că lucrările consacrate de
finirii agresiunii sînt parte integran
tă a eforturilor pe care factorii pro
gresului le desfășoară în întreaga 
lume în scopul de a se întări autori
tatea justiției și a dreptului în rela
țiile internaționale, reprezentantul 
român a subliniat că problema defi
nirii agresiunii se pune, în mod ne
cesar, în contextul principiilor rela
țiilor dintre state, înscrise în Carta 
O.N.U. și că orice soluție s-ar da a- 
cestei probleme, ea trebuie să fie în 
concordantă cu aceste principii.

Menținerea păcii și a securității in
ternaționale, eliminarea din viața in
ternațională a oricărui act de agre
siune nu sînt posibile decît prin res
pectarea strictă, de către toate sta
tele, a principiilor fundamentale în
scrise în Cartă, care consacră egali
tatea în drepturi a popoarelor și 
dreptul lor de a dispune de ele în
sele, egalitatea suverană a statelor, 
obligația de a reglementa orice dife
rende internaționale prin mijloace 
pașnice, care interzic și incriminează 
folosirea forței și amestecul în tre
burile interne ale altor state.

Poziția delegației române cu pri
vire la definirea agresiunii, a arătat 
în continuare Gheorghe Diaconescu, 
decurge din concepția generală de 
politică externă a României. Por
nind de la realitățile vieții interna
ționale, România militează pentru 
conviețuirea pașnică a statelor, indi
ferent de sistemele lor social-poli- 
tice. Ferm atașată principiului inter
zicerii recurgerii la forță. România se 
pronunță contra oricărei metode 
inspirate sau bazate pe forță, contra 
oricăror demonstrații de forță, cum 
sînt cursa nestăvilită a înarmărilor, 
concentrări și manevre militare la 
frontierele sau pe teritoriile altor 
state etc.

în continuare, Gh. Diaconescu a 
expus poziția delegației române a- 
supra elementelor care trebuie să 
figureze în cuprinsul unei astfel de 
definiții. Definiția va trebui să in
crimineze agresiunea armată pe plan 
juridic și politic, ca fiind crima cea 
mai gravă împotriva păcii, genera
toare de răspundere internațională.

Enumerarea actelor de agresiune 
va trebui să fie elaborată în așa fel, 
incit să înlesnească constatarea lor 
în realitatea faptelor și. în același

timp, să nu permită ca unele acte de 
agresiune armată care nu figurează 
în ea să scape incriminării. în aceas
tă privință, definiția urmează să pre
vadă în mod expres că nu sînt afec
tate atribuțiile Consiliului de Secu
ritate de a constata existența orică
rui act de agresiune și a decide asu
pra măsurilor pentru menținerea sau 
restabilirea păcii și a securității. In
strument integrat în sistemul nor
melor privind menținerea păcii și 
securității, definiția trebuie pe de o 
parte să enunțe actele tipice de a- 
gresiune si pe de altă parte să deli
miteze cu precizie cazurile și con
dițiile excepționale în care folosirea 
forței este permisă.

Reprezentantul român a arătat că, 
în ce privește actele tipice de agre
siune, războiul declarat, precum și 
fapte săvîrșite fără declarația de 
război cum sînt: folosirea armelor 
nucleare, bacteriologice sau chimice, 
precum și a oricăror arme de dis
trugere în masă, bombardarea teri
toriului unui stat, atacul premeditat 
contra forțelor terestre, navale sau 
aeriene ale statului victimă, invada
rea sau atacul teritoriului unui stat, 
ocupația militară sau anexarea teri
toriului sau unor părți din teritoriul 
unui stat, blocada coastelor sau por
turilor altui stat, folosirea pe teri
toriul altui stat de bande înarmate 
etc. — sînt elemente care trebuie în 
mod necesar să figureze într-o de
finiție a agresiunii armate.

Este de natura definiției, a subli
niat reprezentantul țării noastre, ca 
ea să precizeze că folosirea forței 
armate, în exercitarea dreptului la 
legitimă apărare individuală și co
lectivă. nu poate fi admisă decît în 
cazul cînd un stat este obiectul unei 
agresiuni armate conform articolu
lui 51 din Carta O.N.U. și să aibă în 
vedere caracterul legitim al luptei 
de eliberare a popoarelor împotriva 
dominației colonialiste.

Definiția trebuie de asemenea să 
precizeze că orice folosire a for
ței de către organismele regionale 
este admisă numai în cazurile și con
dițiile statornicite prin Carta O.N.U. 
și să statueze că nici un considerent 
cu privire la politica internă sau 
externă a unui stat nu poate fi in
vocat pentru a justifica folosirea for
ței împotriva unui alt stat.

Detașamente ale patrioților sud-vietnamezi și-au continuat acțiunile ofen
sive în zorii zilei de marți, atacînd și bombardînd 20.de principale obiective 
strategice militare americano-saigo’neze. în fotografie : o unitate a patrio

ților atacînd baza inamică în regiunea Quang Tri

HANOI

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI F.N.E. 
DIN VIETNAMUL DE SUD

PĂRȚILE S-AU INFORMAT RECIPROC DESPRE SI
TUAȚIA ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI ȘI AL LUPTEI 
ÎN CELE DOUA ZONE

HANOI 25 (Agerpres). — Delega
ția Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, condusă de 
Phung Van Cuong, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al F.N.E., care la 
invitația guvernului R. D. Vietnam 
și a C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam a făcut o vizită în Vietna
mul de nord, a părăsit Hanoiul.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei se arată că în ca
drul convorbirilor avute cu delega
ția nord-vietnameză. părțile s-au in
format reciproc despre situația exis
tentă în domeniul producției și al 
luptei în cele două zone, cxprimîn- 
du-și puncte de vedere identice cu 
privire la situația și sarcinile po
porului în stadiul actual al luptei 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională.

în ultimii 15 ani, se arată în co-
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municat, Statele Unite au încercat 
să transforme Vietnamul de sud în
tr-o bază militară americană și să 
mențină starea de scindare a tării, 
întregul popor vietnamez s-a ridicat 
cu hotărîre la lupta împotriva agre
siunii. S.U.A. au provocat războiul 
și au dezlănțuit agresiunea, deci ele 
trebuie să pună capăt războiului și 
agresiunii.

După ce subliniază victoriile obți
nute de forțele patriotice din Viet
namul de sud sub conducerea F.N.E., 
comunicatul menționează că Frontul 
Național de Eliberare este adevăra
tul reprezentant al poporului sud- 
vietnamez și că lupta împotriva a- 
gresiunii americane a contribuit, de 
asemenea, Ia zădărnicirea războiului 
de distrugere dus împotriva R. D. 
Vietnam și la apărarea Vietnamu
lui de nord socialist.
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PAKISTAN

Președintele Ayub Khan 
a remis împuternicirile sale 

comandamentului forțelor 

armate ale tarii

O PROMULGAREA LEGII MARȚIALE
CARACI 25 (Agerpres). — Șe

ful statului pakistanez, mareșa
lul Ayub Khan, a remis marți 
toate împuternicirile sale coman
damentului forțelor armate ale ță
rii, anunță postul de radio Caraci. 
în ultima declarație făcută în ca
litate de președinte al statului, 
Ayub Khan a precizat că a luat 
această hotărîre ca urmare a in
capacității guvernului de a face 
față valului de demonstrații și 
ciocniri violente care au loc în

ambele părți ale Pakistanului. Ma
reșalul Ayub Khan a anunțat de
semnarea generalului Yahia Khan, 
comandantul forțelor terestre, în 
funcția de șef al noii adminis
trații militare.

La scurt timp de la preluarea 
puterii, generalul Yahia Khan a 
anunțat abrogarea actualei consti
tuții și promulgarea legii marția
le pe întreg teritoriul Pakistanu
lui.

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA

DIN ORIENTUL APROPIAT
© LISTA NOULUI GUVERN

I0RDĂNIĂN

AMMAN. — La Amman a fost 
dată publicității lista noului guvern 
iordanian, remaniat ca urmare a de
misiei, din motive de sănătate, a 
fostului premier, Bahjat Al Tal- 
houni. în funcția de prim-ministru 
a fost numit, după cum s-a anunțat, 
fostul ministru al afacerilor ex
terne, Abdel Moneim El Rifai. Lista 
cabinetului include cinci noi perso
nalități, cărora le-au fost încredin
țate portofoliile afacerilor interne, 
transporturilor și comunicațiilor, fi
nanțelor, economiei și educației na
ționale. în funcția de ministru al 
afacerilor externe a fost numit ge
neralul Ahmed Toukan, care își păs-

transmit:

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru

GENEVA 25. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de marți a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, șeful de
legației americane, Gerard Smith, 
care a luat primul cuvîntul, și-a ex
primat speranța într-un succes posibil 
în domeniul limitării armelor strate
gice pe baza principiului controlului 
înarmărilor nucleare. Referindu-se la 
ordinea de zi a conferinței, delegatul 
S.U.A. a evocat necesitatea angajării 
unor discuții asupra experiențelor 
subterane ca și a controlului fundului 
mărilor și oceanelor, precizînd că în 
prealabil at trebui să se stabilească 
„un limbaj comun" între propunerea 
americană și cea sovietică. Delegatul 
american a respins însă ideea elibe
rării fundului oceanelor și măriloi 
de arme convenționale.

A urmat la cuvînt subsecretarul de 
stat pentru afacerile externe al Italiei, 
Mario Zagari, care a subliniat că pen
tru a se ajunge la măsuri de dezar
mare propriu-zise se impune ca me
todele de lucru ale comitetului să fie 
îmbunătățite. Tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare, a relevat 
subsecretarul de stat italian, ar putea 
avea o valoare excepțională pentru 
destinderea tensiunii internaționale 
pe baza respectării reciproce a inte
grității și independenței tuturor sta
telor, dacă s-ar începe cu adevărat 
prin aplicarea dispozițiilor cu privire 
la dezarmarea nucleară. El a amintit, 
pe de altă parte, că trebuie respec
tate prevederile tratatului de nepro- 
liferare cu privire la dezvoltarea co
laborării internaționale în domeniul 
folosirii pașnice a energiei nucleare, 
:făcîndu-se posibil accesul la tehno
logia nucleară în scopuri pașnice a 
țărilor nenucleare. El a precizat că 
guvernul italian acordă un interes 
special problemei folosirii energiei 
nucleare în vederea progresului eco
nomic și social pe baza deplinei ega
lități. Subsecretarul de stat italian a 
cerut ca discuția asupra dezarmării 
să fie reluată pe o bază mai organi
că, propunînd ca metodă de lucru 
definirea măsurilor susceptibile de a 
fi imediat aplicate, deschizîndu-se ca
lea spre dezarmare, precum și trasa
rea liniilor mari și a principiilor, ne
cesare procesului de dezarmare, pînă 
la realizarea lui completă.

Șefa delegației suedeze, ATva Myr- 
dal, a avertizat, de asemenea, asupra 
primejdiei pe care o reprezintă inten
sificarea cursei înarmărilor și a cerut 
să se accelereze discuțiile privind 
dezarmarea, îndeosebi cea nucleară. 
Ea a insistat asupra necesității de a 
se încheia un acord care să interzică 
experiențele nucleare subterane, reco- 
mandînd totodată studierea posibili
tății de a se interzice armele chimice 
ți bacteriologice prin întărirea proto-

dezarmare
colului de la Geneva din 1925 și lăr
girea numărului de semnatari ai a- 
cestui protocol. Delegata suedeză s-a 
pronunțat apoi în favoarea limitării 
armamentului strategic și a demilita
rizării fundului marin.

La încheierea ședinței, delegația 
mexicană a depus ca document de 
lucru un proiect de creare a unor 
zone denuclearizate.

Uzi, în Somalia au loc a- 
Iegeri generale. Vor prezenta 
candidați nu mai puțin decît 130 de 
formațiuni politice, menționează agen
ția Maghreb Arab Press. La Moga
discio se apreciază însă că victoria 
va fi repurtată din nou de partidul de 
guvernămînt, Liga tinerilor somalieni.

La Moscova au început marți 
lucrările unei conferințe internaționale 
in legătură cu aplicarea măsurilor de 
urmărire și sancționare a criminalilor 
de război. Sînt prezenți oameni de 
stat, juriști, reprezentanți ai opiniei 
publice dintr-o serie de țări europene. 
Din România, la lucrările conferinței 
participă Adrian Dimitriu, ministrul

justiției, și Alexa Augustin, procurorul 
general al Republicii Socialiste Româ
nia.

Un cod de semnalizare 
internațională folosit de na
vele comerciale va intra în 
vigoare la 1 aprilie, anunță Ministerul 
canadian al Transporturilor. Codul, 
destinat să simplifice schimburi de 
mesaje trecînd peste „barierele" de 
limbă, va cuprinde semnale cu sem
nificație completă, care vor elimina 
metoda „vocabularului" folosită de ve
chile coduri. Se prevede ca noul cod 
să cuprindă și semnale din domeniul 
medical.

RHODESIA

PSEUDO FORMULA
de mă- 

fel de 
din tara

Șeful guvernului rasist 
de Ia Salisbury. Jan 
Smith, a făcut de curînd 
o vizită la Capetown, co
legului său Vorster, pri
mul ministru al Africii de 
Sud. După cum a declarat 
Smith, în cursul vizitei au 
fost discutate relațiile cu 
Marea Britanie. „Dar — 
potrivit propriilor lui cu
vinte — acest punct nu a 
constituit cea mai im
portantă parte a convor
birilor. Au fost abordate 
problemele de interes co
mun dintre cele două țări 
și, după cum știți — a ți
nut să precizeze el — e- 
xistă multe asemenea 
probleme". Dintre acestea 
la loc de frunte s-au a- 
flat strîngerea legăturilor 
politice, militare și eco
nomice.

între Pretoria și Salis
bury există de mai multi 
ani o înțelegere privind 
reprimarea mișcărilor de 
eliberare din cele două 
țări, înțelegere Ia care 
participă și colonialiștii 
portughezi în încercarea 
lor de a menține domina
ția în Angola, Mozambie 
și Guineea Bissau. în vir
tutea acestei înțelegeri, 
trupe sud-africane acțio
nează împotriva formații
lor de partizani care duc 
lupte în valea fluviului 
Zambezi, în Rhodesia, iar 
instructori și soldați ai 
rasiștilor de la Pretoria 
se află pe fronturile din 
cele două colonii portu
gheze de la frontierele 
R.S.A.

Scopul întîlnirilor de la 
Capetown nu se limitea
ză numai la atît. în cu
rînd autoritățile rasiste 
de la Salisbury vor supu
ne referendumului proiec
tul noii constituții rhode- 
siene. care prevede modi
ficarea structurii coloni
ei britanice ce și-a pro
clamat în mod unilateral 
„independenta". El va 
permite Rhodesiei o mai 
mare libertate de acțiu
ne pe plan extern și deci 
și o mai strînsă colabo-

rare cu autoritățile de la 
Pretoria.

Pe plan intern proiectul 
de constituție, apărut re
cent sub forma unei cărți 
albe, aduce unele inovații 
în domeniul legislației ra
siste din tară. Inovațiile 
sînt mai ales în materie 
de terminologie. Discri
minarea rasială, care în 
Republica Sud-Africană 
poartă denumirea de a- 
partheid, se va numi în

populației africane — 16
față de 50 de deputați re- 
prezentînd pe colonii albi. 
Or, în Rhodesia raportul 
dintre cele două populații 
este următorul — 220 000 
de albi și 4,2 milioane de 
africani, cu alte cuvinte 
4 400 de locuitori albi au 
un deputat în parlament, 
în timp ce reprezentarea 
africană în forul de la Sa
lisbury ar urma să fie de 
un deputat la aproxi-

A

Rhodesia „partnership 
racial", ceea ce într®o 
traducere mai liberă în
seamnă „parteneri rasiali 
egali". Termenul este de 
natură să deruteze pe cei 
neavizați. Cîteva amănun
te sînt însă edificatoare. 
Mai întîi, 
africanilor 
portională 
populației 
reprezentanților săi „civi
lizați". Nu este nici o 
greșeală de exprimare, ci 
purul adevăr. Spre deose
bire de parlamentul Afri
cii de Sud. cel rhodesian 
va 
lui și

reprezentarea 
nu va fi pro- 

cu numărul 
africane, ci a

avea în componenta 
reprezentanți ai

mativ 260 000 locuitori a- 
fricani. Trebuie însă notat 
că din cei 16 deputați afri
cani numai 8 vor fi aleși, 
cealaltă jumătate va fi 
numită de către guvernul 
de Ia Salisbury dintre șe
fii de trib aflați pe sta
tele de plată ale autorită
ților.

O reprezentare 
cum asemănătoare 
prevăzută și pentru
nat: 13 albi și 10 negri. 
Scopul senatului ar fi, po
trivit proiectului de con
stituție, de a veghea la a- 
plicarea legilor țării și 
împiedicarea tuturor dis
criminărilor rasiale (? !).

oare- 
este 
Se-

Referindu-se Ia proiectul 
de constituție, primul 
ministru Smith a declarat 
că el „dă garanția că gu
vernul va rămîne mereu 
în mîinile rhodesienilor 
civilizați". Firește, o ase
menea „lege fundamenta
lă" nu poate fi accepta
bilă pentru africani de
oarece — după cum am 
văzut — „partnershipul 
rasial" nu este decît o 
variantă mascată a a- 
partheidului, prezentat 
într-un ambalai mai co
lorat.

De altfel, faptele dove
desc că în ultimul timp 
autoritățile rhodesiene au 
adoptat o serie 
suri rasiale la 
drastice ca cele 
vecină, R.S.A.

După cum informează 
corespondentul din Lon
dra al revistei „Jeune 
Afrique", proiectul de 
constituție rhodesian este 
inacceptabil și pentru 
Marea Britanie, date 
fiind legăturile sale cu 
tarile africane din ca
drul Commonwealth-ulul. 
Din această cauză turneul 
Iui Smith la Capetown a 
avut și scopul, după 
cum informează ziarul 
„Times", de a căuta „un 
sfîrșit negociat al dispu
tei anglo-rhodesiene". 
Observatorii nu întrevăd 
însă la orizont un astfel 
de deznodămînt, ci, dim
potrivă, întrucît constitu
ția rhodesiană o dată 
introdusă va distanta și 
mai mult autoritățile de 
la Salisbury de Marea 
Britanie. Va lua oare în 
sfîrșit Anglia 
drastice 
prească 
coloniei 
ambiguă 
Londrei nu dă temei pen
tru o asemenea presupu
nere. Cert este însă că 
africanii din Rhodesia 
nu vor tolera o nouă 
ciuntire a drepturilor lor.

măsurile 
în stare să o- 

cursul rasist al 
sale ? Poziția 

de nînă acum a

A. BUMBAC

Comandant adjunct al 
forțelor militare americane 
din Vietnamul de sud a fost 
numit luni de către președintele 
S.U.A., Richard Nixon, generalul 
William Rosson. El este succesorul ge
neralului Andrew Goodpaster, numit 
recent comandant suprem al forțeloi 
N.A.T.O. din Europa.

Delegația sindicală ro
mână condusă de tovarășul Dumi
tru Gheorghiu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a sosit la Tunis 
într-o vizită de prietenie.

Un concert intitulat „Tî- 
năra școală românească" 
a prezentat orchestra pariziană „Ars 
Nova" la Casa radioteleviziunii din 
Paris, sub bagheta dirijorului Marius 
Constant. Au fost interpretate compo
ziții de Anatol Vieru și Costin Mie- 
reanu.

La 25 martie în piața Con
stituției din Atena a avut 
loc o paradă militară cu Pri- 
lejul împlinirii a 148 de ani de la 
începerea răscoalei populare care a dus 
la proclamarea independenței de stat 
a Greciei. în tribuna oficială au luat 
loc generalul-locotenent Ghiorghios 
Zoitakis, regentul Greciei, membrii gu
vernului și ai corpului diplomatic.

Crucișătorul britanic 
„Fearless" urmează să an
coreze miercuri în portul 
LagOS, cu ^4 de ore înaintea so
sirii primului ministru Harold Wilson, 
care va face în Nigeria, după cum s-a 
anunțat, o vizită oficială de cinci zile. 
Știrea are darul să reanime specula
țiile privind posibilitatea ca șeful gu
vernului englez să aibă o întrevedere 
și cu liderul biafrez, colonelul Odu- 
megwu Ojukwu, nava constituind lo
cul ideal pentru o astfel de întîlnire. 
în cercurile britanice de la Lagos a- 
ceastă posibilitate este însă exclusă.

trează în continuare funcțiile de mi
nistru al apărării și de vlcepremier 
deținute și în vechiul guvern.

© REUNIUNEA CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R.A.U.

CAIRO. — Consiliul de Miniștri 
al Republicii Arabe Unite s-a reu
nit luni seara la Cairo sub preșe
dinția lui Gamal Abdel Nasser, 
pentru a examina situația în zona 
liniei de încetare a focului — a- 
nunță agenția M.E.N. în cadrul 
reuniunii, ministrul de externe 
egiptean, Mahmud Riad, a făcut o 
expunere asupra activității diplo
matice întreprinse în legătură cu 
criza din Orientul Mijlociu. Mah
mud Fawzi, consilierul pentru afa
ceri externe al președintelui Nas
ser, a prezentat, de asemenea, un 
raport asupra rezultatelor recentei 
sale vizite în Franța.

© O.N.U. — CONTINUĂ SE
RIA CONVORBIRILOR BI
LATERALE

NEW YORK. — Luni au avut loc 
la sediul Națiunilor Vnite din New 
York o serie de convorbiri bilate
rale între reprezentanții vermanenți 
la O.N.U. ai U.R.S.S., S.U.A., Ma
rii Britanii si Franței, consacrate si
tuației din Orientul Apropiat. Re
prezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, s-a intîlnit se
parat cu reprezentanții celorlalte 
trei state și cu cei ai R.A.U. și Ior
daniei. precum si cu secretarul ve
nerai al O.N.U., U Thant. După cum 
menționează agențiile de presă, ci
tind surse diplomatice, discuțiile bi
laterale continuă nu numai la se
diul O.N.U., ci și în alte capitale 
în vederea realizării unui acord 
pentru convocarea conferinței cva- 
dripartite.

DEMONSTRAȚII ANTI- NATO 
ÎN ITALIA

ROMA 25. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : în numeroase orașe italiene 
au avut loc mari demonstrații de 
protest împotriva participării Ita
liei la N.A.T.O., pentru desființa
rea blocurilor militare, pentru de
mocrație și socialism. La Napoli, 
unde se află una din bazele mili
tare ale N.A.T.O., mii de oameni 
ai muncii și studenți au participat 
la o manifestație pe străzile ora
șului, după care s-au adunat în 
sala de spectacole Fiorentini, unde 
a avut loc un miting.

A luat cuvîntul Giovanni Ber- 
linguer, vice-secretar general al 
Partidului Comunist Italian. „Co
muniștii, a spus el, vor promova 
inițiative adecvate pentru ca Ita
lia să contribuie la o politică de 
pace și destindere în Europa și în 
lume".

La Livorno, unde se află o altă 
bază militară a N.A.T.O., a avut 
ioc o manifestație de protest Ia 
care au participat peste 40 000 de 
persoane, venite din regiunile Tos
cana și Liguria. Asemenea mani
festații, desfășurate sub lozinca 
„Afară cu N.A.T.O. din Italia, ieși
rea Italiei din N.A.T.O. !" au avut 
loc în cîteva zeci de localități mai 
mici.

A 

Intreve- 
derea 
Nixofb 

Trudsa
Vizita oficială la Washington a 

premierului Canadei, Pierre 
Elliot Trudeau, deși în genere e 
apreciată ca o continuare a se
riei schimburilor de vederi asu
pra principalelor probleme in
ternaționale începută de preșe
dintele Nlxon prin recentul său 
turneu întreprins în Europa oc
cidentală, prezintă totuși multe 
particularități care o deosebesc 
de o simplă vizită de lucru sau 
informare reciprocă.

Cunoscînd faptul că în ulti
mii 8 ani în relațiile politice 
dintre cele două țări au existat 
frecvente perioade de încordare, 
președintele Nixon — apreciază 
observatorii — a ținut să aibă 
un schimb deschis de vederi cu 
premierul Trudeau pentru a ve
dea care este amploarea diver
gențelor americano-canadiene și 
care sînt punctele de conver
gență a pozițiilor celor două 
țări. De asemenea, președintele 
a dorit să știe ce înțelege pre
mierul canadian prin „reevalua
rea radicală a participării mili
tare a Canadei la N.A.T.O." și 
„revizuirea drastică a politicii 
sale externe", promise de Tru
deau acum cîteva luni. Avînd în 
vedere precedentul francez, Casa 
Albă și Pentagonul și-au expri
mat neliniștea față de tendințele
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centrifuge ale vecinului din 
nord. „Trudeau, scrie „Washing
ton Post", a fost mult mai cri
tic față de noi decît ar fi dorit 
Washingtonul".

La rîndul său, premierul Tru
deau a ținut să fie informat de 
președintele Nixon asupra pro
iectului antibalistic „Sateguard- 
ABM“, care, săptămîna trecută, 
— după cum se știe — a provo
cat vii dezbateri în parlamentul 
canadian. Opoziția, ca de altfel 
și mulți adepți ai politicii gu
vernului, a calificat sistemul 
ABM drept „un pericol de 
reescaladare a cursei înarmări
lor nucleare și o piedică în ca
lea spre realizarea unui acord 
privitor la controlul și limitarea 
stocurilor de arme atomice". 
De asemenea, scrie „The Eve
ning Star", „criticii proiectului 
ABM au cerut guvernului Tru
deau să insiste pe lingă guver
nul S.U.A. să mute cele două 
baze ABM din imediata vecină
tate a graniței cu Canada" și 
să-i transmită totodată că în ca
zul unei conflagrații mondiale 
Canada nu va permite S.U.A, ' ă 
lanseze rachete atomice pe dea
supra teritoriului ei. jLG-

O altă problemă a întrev-"» ' • 
rilor avute la Washington de pre
mierul Trudeau cu președintele 
R. Nixon, secretarul de stat Wil
liam Rogers și cu alte oficiali
tăți din cabinetul republican au 
fost relațiile cu America Lati
nă. Canada continuă să consi
dere ca fiind contrară intereselor 
ei vechea sugestie a S.U.A. de 
a intra în Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.), în primul 
rînd datorită rolului dominant 
pe care îl dețin S.U-A. în a- 
ceastă organizație și în al doi
lea rînd datorită piedicilor im
puse prin O.S.A. relațiilor co
merciale cu Cuba, țară cu care 
Canada se află în bune relații. 
„Un ministru canadian, releva 
„Sunday Star", care călătorește 
foarte des prin America Latină, 
a declarat că țara sa poate să-și 
realizeze mai bine scopurile îm
bunătățirii relațiilor sale co
merciale și diplomatice stînd în 
afara O.S.A.".

La sfîrșitul vizitei premieru
lui canadian, la Washington nu 
a fost dat publicității nici un 
comunicat comun. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a declarat 
doar că în cadrul întrevederii 
a fost abordată o gamă variată 
de probleme, inclusiv relațiile 
Est-Vest, Orientul Mijlociu, tur
neul european al președintelui 
Nixon, N.A.T.O. etc.

Atît declarațiile făcute apoi de 
premierul Trudeau cit și de pre
ședintele Nixon au fost foarte 
laconice, ele rezumîndu-se la 
obișnuitele formulări protocolar- 
diplomatice- Președintele S.U.A. 
a subliniat și cu această ocazie 
că între cele două țări „nu exis
tă o totală unanimitate de ve
deri, ci o vie diversitate de 
opinii" și că „fără îndoială 
există și dezacorduri". întreve
derea a fost apreciată totuși 
drept utilă pentru întreținerea 
unor relații normale de bună 
vecinătate între cele două țări.

Locuitori din Anguilla protestînd împotriva prezenței trupelor britanice pe insulă
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