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constituit, încă din luna februarie, o 
brigadă specială — ne spunea ingi
nera agronomă Marilena Nica — și 
am intervenit prompt. Au fost săpate 
canale și rigole în lungime de 3 km, 
iar altele, existente din anul trecut, 
au fost desfundate de gheață și ză
padă. Ca urmare, o mare parte din 
suprafața amintită este în afară de 
orice pericol". Astfel de acțiuni au 
fost organizate și la Furculești, Or
bească, Viișoara, Plosca, Măldăieni. 
Măsurile luate au dus la scoaterea 
de sub apă a unor mari suprafețe de 
teren.

Se constată însă că, In multe coo
perative agricole, deși apele stagnea
ză pe cîmp, organele agricole și con
ducerile unităților respective nu în
treprind măsuri operative pentru a 
se face lucrări de scurgere. în jude
țul Teleorman, apa băltește pe circa 
14 000 ha, din care o parte sînt ocu
pate cu semănături de toamnă. Cu 
toate acestea, în multe locuri acțiu
nile de evacuare sînt sporadice, ine
ficiente. Președinții șl brigadierii, în 
loc să mobilizeze pe cooperatori să 
iasă la cîmp, unde să sape canale, 
stau în ședințe și consemnează pe 
hîrtie ce suprafețe, sînt acoperite cu 
apă. Așa stau lucrurile la coopera
tivele agricole Videle, Baciu, Poieni 
etc. La Poieni, apa acoperă aproxi
mativ 60 hectare semănate cu grîu. 
Președintele Marin Mihăilescu sus
ține că, înaintea ultimului viscol, au 
fost săpate șanțuri de scurgere și 
acum așteaptă ca apa să se scurgă 
singură. Ba, mai mult. Pentru a-și 
acoperi lipsa de activitate, scrie zil- 

. njp-într-un registru : „Brigadierul va 
"Controla unde băltește apa". Și apa 
băltește chiar la cîțiva pași de biroul 
președintelui. Din păcate, aceasta nu 
este singura unitate în care nu au 
fost luate măsuri hotărîte pentru 
evacuarea apei. De o totală negli
jență dau dovadă lucrătorii de la 
exploatarea sistemului de desecare 
de pe teritoriul IA.S. Piatra. Aici, 
apa s-a revărsat peste toate culturile 
de toamnă. o

Și în județul Buzău apa acoperă 
multe semănături și ogoare. Ca ur
mare, griul semănat în toamnă este 
în pericol. Cu țoate acestea, nu se 
folosesc toate mijloacele pentru eva
cuarea apelor. în cooperativa agri
colă din Cilibia, brigadierii au depis
tat, pînă acum, circa 200 hectare de 
grîu aflat sub apă. O situație pre
cară este și la Maxenu și la Gălbi- 
nași. Conducerile acestor unități se 
plîng că n-au cum sau nu știu în 
ce fel. să acționeze. JDar chiar sub 
ochii lor, la cooperativa agricolă ve
cină — Rușețu — de exemplu, în- 
tr-un termen foarte scurt, acționîn- 
du-se bine, organizat, s-a salvat griul 
de pe sute de hectare.

Ne-am interesat la Direcția agri
colă județeană Buzău cum sînt 
sprijiniți cooperatorii In acțiu-

Alexandru BRAD 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a III-a)

WHITE HOUSE — WASHINGTON D. C., S.U.A.
Primiți, vă rog, d-le președinte, sincerele mele condoleanțe pentru 

încetarea din viață a generalului Dwight Eisenhower, fost președinte al 
Statelor Unite ale Americii, remarcabil om de stat și conducător militar, 
care a adus o contribuție de seamă la victoria forțelor aliate în cel de-al 
II-lea război mondial.

GETTYSBURG — PENNSYLVANIA, S.U.A.
Ne-a întristat profund vestea încetării din viață a soțului dv., pre

ședintele Dwight Eisenhower, remarcabil comandant militar și om de stat.
Vă rog să primiți din partea mea și a familiei mele expresia senti

mentelor noastre de compasiune și sincere condoleanțe.

Ss&WE ALE CMLUGRAU
fWfff A CONSILIILOR
POPULARE CU CETĂȚENII

Este un fapt cunoscut că, în spe
cial după Congresul al IX-lea șl 
Conferința Națională, au fost luate 
de către conducerea partidului și 
statului nostru o serie de măsuri 
pentru a făuri acel climat în care 
drepturile și libertățile constituțio
nale ale cetățenilor să poată fi exer
citate în modul cel mai deplin șl 
mai larg. Un document de impor
tanță majoră In această direcție este 
și Legea de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare, care 
constituie o treaptă superioară în 
dezvoltarea și adînclrea democratis
mului orînduirii noastre. Reglemen- 
tînd modul de alcătuire si de lucru 
al organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, raporturile lor 
cu cetățenii, răspunderea lor față de 
mase, ea precizează posibilitățile 
multiple ale cetățenilor de a parti
cipa la conducerea de stat pe plan 
local, materializînd concepția parti
dului nostru cu privire la rolul or
ganelor locale în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste. Nume
roasele propuneri făcute de alegă
tori în cursul recentei campanii 
electorale și angajamentele acestora 
de a participa efectiv la realizarea 
lor sînt, sub un anumit aspect, o do
vadă a prestigiului șl încrederii de 
care se bucură consiliile populare în 
fața cetățenilor, a dialogului per
manent ce se desfășoară între acești 
factori, a sudurii organelor locale 
ale puterii de stat cu masele de ce
tățeni, ale căror interese le repre
zintă șl le slujesc. Pe de altă parte, 
circuitul propunerilor oamenilor 
muncii, legătura cu masele se reali
zează astăzi pe un drum incompara
bil mal scurt. Lărgindu-se compe
tența unităților administrativ-terito- 
riale de bază — municipiu, oraș, co
mună — în rezolvarea multiplelor 
probleme economice și social-cultu- 
rale, au crescut și atribuțiile orga
nelor județene în sprijinirea directă 
a acestora, ceea ce se răsfrînge po
zitiv asupra contactului permanent 
cu masele. Cunoașterea aprofundată 
a cerințelor lor, studierea realități
lor prin toate mijloacele care ne 
stau la îndemînă constituie un im
perativ al actualității, el stînd la 
baza oricărui act de conducere com-

Gheorghe GHINEA 
prim-secretar al Comitetului

județean de partid, președinte 
al Comitetului executiv al Consilii------------  ----------  _. ------ Jiului 

popular județean Botoșani

petentă. Pe de altă parte, cunoaște
rea acestor probleme esențiale per
mite luarea unor asemenea măsuri 
pe care masele și le 
cipînd apoi direct la 
țiunilor stabilite.

Astfel, chiar de la 
dețulul, la comitetul 
partid, la consiliul popular sau pe 
adresa presei locale au început să 
sosească multe scrisori prin care 
cetățenii solicitau introducerea ilu
minatului electric, știut fiind că ju
dețul nostru prezintă încă o rămî- 
nere în urmă în această direcție 
(deși în ultimii ani au fost electri
ficate aproape 180 de sate). Pentru 
a grăbi ritmul electrificărilor rurale, 
problema a fost dată în studiu unui 
colectiv de specialiști, au fost con
sultate organele locale, un mare nu
măr de deputațl și cetățeni, pentru 
ca apoi să fie dezbătută într-o se
siune a consiliului popular județean. 
Rezultatele au stat Ia baza unul pro
gram concret, pa sate, și au servit 
drept Instrument eficient de lucru 
organelor locale In mobilizarea ce
tățenilor la constituirea, din contri
buție bănească, a fondurilor nece
sare. la asigurarea unor materiale 
pe plan local (stîlpl de lemn), la sta
bilirea jaloanelor pentru soluționa
rea în perspectivă a problemei. Si
gur, procedeele, soluțiile la care a- 
pelăm diferă, au particularități lega
te de caracterul specific al proble
mei ce trebuie rezolvată. Iată un alt 
exemplu : presa a publicat, la înce
putul anului, angajamentul consiliu
lui nostru popular județean ca răs
puns la chemarea Consiliului popu
lar județean Galați. El cuprinde o- 
biective mobilizatoare : depășirea 
producției globale din industria lo
cală și gospodăria comunală cu 1,7

însușesc, parti- 
înfăptuirea ac-

constituirea ju- 
judetean de

milioane lei; economii suplimentara 
Ia prețul de cost de 6D0 000 lei; rea
lizarea unul volum de muncă pa
triotică în valoare de 70 milioana 
lei și alte numeroase angajamente. 
Fără îndoială că nu ne-am fi putut 
asuma asemenea îndatoriri fără o 
cunoaștere temeinică a posibilități
lor și resurselor din localitățile ce 
compun județul, din unitățile da 
producție, fără o consultare preala
bilă a deputaților, a cetățenilor, a 
tuturor factorilor ce vor contribui 
la realizarea lor. Legătura nemijlo
cită cu masele, cunoașterea cerințe
lor și mobilizarea cetățenilor la re
zolvarea problemelor reprezintă o 
condiție fundamentală a actului do 
conducere în stadiul do dezvoltare 
al vieții noastre sociale.

Condiția realizării unei conduceri 
eficiente este cunoașterea pro
fundă a realităților. Practica ne-a do
vedit că cel mai eficient mod de cu
noaștere a realității este șl rămîne 
contactul direct cu oamenii, discuțiile 
la fața locului și, în general, cunoaș
terea concretă a condițiilor de muncă 
și de viață ale cetățenilor. în felul a- 
cesta pot fi prevenite sau soluționată 
operativ multe chestiuni, înainte ca 
ele să devină o ,.problemă".

în acest sens, căi importante pen
tru cunoașterea doleanțelor, opiniilor, 
sugestiilor cetățenilor sînt audiențele 
și scrisorile pe care ni le adresează. 
Am încetățenit ca practică curentă a 
muncii consiliilor populare ținerea 
cu regularitate, în zilele programate, 
a audiențelor, rezolvarea în termen 
a scrisorilor. Anul trecut, prin au
diențe și scrisori s-au adresat consi
liilor populare din județ 14 000 de ce
tățeni. Anajiza periodică și sintetiza
rea problemelor ridicate de cetățeni 
au condus la adoptarea unor măsuri 
cu caracter mai general. De pildă, un 
mare număr de scrisori se refereau 
la probleme de spațiu locativ și la 
construcția de locuințe proprietate 
personală, la unele neajunsuri în ad
ministrarea și gospodărirea fondului 
de locuințe existent. Drept urmare, 
potrivit orientării preconizate de con
ducerea partidului șl statului în ve-
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Intervenție tardivă a lui Gaboraș 1 Autorul golului, Tâtaru. (Steaua — Univ. Craiova 2—1) 
Foto : S. Cristian
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„Nulla dies sine linea". Cu 
multi ani în urmă, luîn- 
du-mi însărcinarea educa
ției unui nepot în vîrstă de 
cinci ani, am înscris pe co
perta caietului său formula 
de mai sus a lui Pliniu — 
dicton al efortului cotidian, 
statornic — afirmînd, prin 
aceasta, principiul că ade
vărata instrucție, începută 
de la vîrsta cea măi frage
dă. trebuie continuată fără 
întrerupere, în lungul în
tregii vieți. Inteligența u- 
mană are o deschidere tim
purie față de faptele de 
cultură.

Recomandarea lui Pliniu 
are, în fapt, o valoare uni
versală în viata umană. Nu 
numai pictorul sau scriito
rul vor trebui să-și exerci
te în fiecare zi pensula sau 
condeiul. Obligația activi
tății neîntrerupte este ge
nerală pentru orice exer
cițiu, care se cere transfor
mat în deprindere. într-o 
lucrare publicată acum 
douăzeci și cinci de ani 
am stăruit asupra semnifi
cației perioadei „ucenicii
lor" în formarea personali
tății și în organizarea 
muncii, a activității ordo
nate, în deprinderea unei 
profesii. Aceste ucenicii

sînt, în ultimă analiză, sta
tornicite pe principiul con
tinuității. Sub o anumită 
înfățișare, viața înseamnă 
repetiție, trecere în înde- 
mînare automată a unor 
activități care la început 
au comportat dibuiri, ne- 
siguranțe și eforturi. în a- 
cest sens, continuitatea și 
perseverența efortului al-

deprinderi manuale, a unui 
fel de a gîndi și a se com
porta specific fiecărei pro
fesii, fie aceasta manuală, 
intelectuală sau artistică, 
sînt rodul unui efort pre
lungit în timp, fără între
rupere.

Nerespectarea principiu
lui continuității în muncă 
are totdeauna urmări nefa-

cătuiesc expresia unor legi 
deopotrivă fiziologice și 
psihologice, constituind te
meiul oricărei activități : 
siguranța mișcărilor pati
natorului sau ale dactilo
grafei, precizia săvîrșirii 
muncii la strung, virtuozi
tatea pianistului, rapidita
tea scrierii stenografice, 
calmul chirurgului, care-și 
formează și întreține „mî- 
na“ prin operații zilnice, 
formarea treptată a unor

vorabile. Sportivul de per
formantă trebuie să-și în
trețină aptitudinile, prin 
exercițiu ; întreruperea pe 
timp mai îndelungat a în
vățării unei limbi străine 
întîrzie sau chiar compro
mite definitiv stăpînirea 
acesteia ; pierderea contac
tului cu activitatea clinică 
știrbește cu timpul compe
tența profesională a me
dicului. Numai continuita
tea exercițiului zilnic che-

zășuiește progresul în stă
pînirea unui meșteșug sau 
a unei discipline mentale 
— iar o dată ce stăpînirea 
unei tehnici a fost înfăp
tuită sau o dată ce măies
tria a fost obținută, conti
nuitatea activității asigură 
menținerea acestora. în 
fapt, însă, nu se poate 
vorbi pentru un profesio
nist conștiincios, pentru 
un artist sau pentru un 
muncitor în general, de un 
termen în această năzuin
ță către desăvîrșire, prin 
continuitatea efortului. „U- 
cenicia", permanenta ac
tivității trebuie prelungi
te în tot timpul existenței : 
viata umană înseamnă 
înălțare treptată, prin e- 
fort creator. Cu un an îna
intea morții, Goethe între
vedea astfel o nouă creș
tere, o potențare a perso
nalității. printr-o necon
tenită adîncire în sine.

Se pot, în această pri
vință, cita numeroase e- 
xemple de muncă îndîr- 
jită a marilor creatori, în 
diferite domenii de activi
tate. Manuscrisele lui E- 
minescu, refăcute fără în
cetare, alcătuiesc o mărtu-

(Continuare în pag. a II-a)

Rezultate bune, rodnice, pen
tru întărirea relațiilor de bună 
vecinătate și de colaborare priete
nească între cele două țări, pentru 
pacea în Balcani și în lume — 
aceasta este, sintetic exprimată, 
concluzia vizitei oficiale pe care 
președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut-o în Republica Turcia.

întreaga vizită a decurs sub 
semnul sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire de care sînt ani
mate reciproc cele două popoare, 
al năzuinței lor comune de a se 
cunoaște mai bine, de a dezvolta 
colaborarea spre binele fiecăruia 
dintre ele, al cauzei generale a 
păcii. Expresie a acestor sentimen
te au fost primirea călduroasă și 
atenția cordială manifestată față 

■ de înaltul oaspete român, față de 
soția sa și persoanele care l-au 
însoțit. Populația capitalei, Anka
ra, a Istanbulului —• cel mai 
mare oraș și important centru is
toric —, a Izmirului — centru co
mercial și simbol al cooperării 
economice internaționale — l-a 
salutat pe oaspetele român prin 
emoționante manifestări de sim
patie și cordialitate. Așa cum au 
scris ziarele turcești și cum au de
clarat ziariștilor români mulți ce
tățeni, în aceste manifestări se 
împleteau sentimente de amiciție 
față de România, dorința de a 
strînge legăturile dintre cele două 
țări — legături neumbrite de nici 
un fel de diferend — o caldă 
prețuire față de efortul per
manent al țării noastre în slujba 
idealurilor de pace, independență 
națională șl progres ale tuturor 
popoarelor. Se exteriorizau, de 
asemenea, In aceste gesturi prie
tenești respectul și considerația 
față de personalitatea șefului sta
tului român, a cărui activitate este 
cunoscută și prețuită în Turcia. 
„Nicolae Ceaușescu — scria zia
rul „Cumhuryet" — s-a afirmat 
ca un om al principiilor și ca un 
patriot care prin poziția sa pe 
plap internațional cîștigă continuu 
simpatia și interesul opiniei pu
blice mondiale".

Totodată, vizita în Turcia a ofe
rit oaspeților români prilejul de 
a cunoaște în mod nemijlocit via
ța și preocupările actuale ale po
porului turc, caracterizate printr-o 
vie aspirație spre dezvoltarea eco
nomică și culturală a țării sale, spre 
colaborare și prietenie cu toate 
popoarele lumii.

întîlnirile și schimbul de păreri pe 
care șeful statului român le-a avut

cu președintele Cevdet Sunay, cu 
primul ministru, Suleyman Demi- 
rel, cu ministrul afacerilor ex
terne, Sabri Caglayangil, și cu alți 
oameni de stat ai Turciei, con
vorbirile oficiale dintre cele două 
țări s-au desfășurat — așa cum 
se arată șl în comunicatul comun 
— într-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie și înțelegere reciprocă. 
Acest cadru favorabil a permis a- 
bordarea deschisă, sinceră și rod
nică a problemelor de interes co
mun privind relațiile dintre cele 
două țări, un larg tur de ori
zont asupra problemelor actuale 
ale situației internaționale.

Acordînd o apreciere pozitivă 
evoluției din ultimii ani a rela
țiilor dintre România și Turcia, cei 
doi șefi de state au subliniat nă
zuința comună de a valorifica și 
fructifica realizările de pînă a- 
cum, premisele favorabile exis
tente în scopul intensificării, am
plificării și diversificării legături
lor de colaborare pe planuri va
riate dintre România și Turcia. 
Evocînd dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor româno-turce și subli
niind că actuala vizită reprezintă 
un moment memorabil în această 
evoluție, președintele Sunay a a- 
firmat: „Nu încape nici o îndoia
lă că această vizită, căreia dis
tinsa dumneavoastră personalitate îi 
conferă o valoare deosebită, va 
juca un rol foarte însemnat în 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări... Noi nu vedem nimio 
care să împiedice împlinirea a- 
cestui scop și sperăm că relațiilo 
noastre vor continua să se dez
volte".

De ambele părți a fost subli
niată dorința de a extinde rela
țiile economice. Cu toate că 
schimburile economice au în
registrat o continuă creștere, ele 
fiind în prezent de circa 6 ori mai 
mari decît la începutul acestui de
ceniu, posibilitățile nu sînt nici 
pe departe epuizate. Perspectivele 
dezvoltării economiei celor două 
țări, apropierea geografică, veci
nătatea aceleiași mări sînt factori 
care favorizează extinderea co
merțului reciproc. în timpul vizi
tei, atît cercurile oficiale, cît și 
presa turcă au subliniat interesul 
manifestat în această țară pen
tru lărgirea schimburilor comer
ciale, ca și pentru dezvoltarea co
operării economice, în forme cît

Ion FINTÎNARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cerințe ale conlucrării

Teatrul „Alexandru Davila" din PiteștiCARNET MUZ IC AL
/n două decenii de activitateMmalra Rodrigues

DE SONATEtriumful cântecului popular CONSTANTIN
BOBESCU

rodnice a consiliilor
populare cu cetățenii

PREMIERE TEATRALE (Urmare din pag. 1)

Studenții Conservatorului
la Ateneu

Maria SAVU

or-
SPECTACOLE

MUZICALE

Prln- 
Adina 
Stana, 
Paula 
Gelu

care au fost redate puter- 
expresivitate și profunzi- 

precum și echilibrul so- 
cantabilitatea liniilor polifo- 
ale muzicii haendeliene.

limpede, 
au vă-

0 Tot în această săptămînă, vi
neri, 4 aprilie, studenții anului IV 
actorie de la Institutul de artă tea
trală și cinematografică, clasa prof.

actualitatea culturală

După festivalul „Cerbul de aur“ 
din anul trecut, unde și-a cucerit 
unanime simpatii, Amalia Rodri
gues a revenit în mijlocul nostru 
căci, după afirmația sa, a îndrăgit 
la rîndu-i țara, publicul româ
nesc. Venită pentru trei concerte, 
a trebuit de data aceasta să du
bleze numărul lor.

Repertoriul său, foarte mare, 
este alcătuit din cunoscutele 
„fado", cîntece populare — un 
folclor orășenesc. Ele pot fi au
zite în orașele portugheze, pe 
stradă, în localuri, acompaniate 
îndeobște de chitară, iar uneori, 
dansate. Fado-urile au adus 
Amaliei celebritatea. Un loc de 
seamă l-au ocupat în program și 
cîteva frumoase cîntece spaniole, 
pe alocuri de o aspră și capti
vantă savoare. Cîntecele profun
de (cânte jondo) aveau o puter
nică notă elegiacă, vecină cu tra
gismul. Nu au lipsit nici anumite 
cîntece In modo dl canzona și, 
mai rar, șansoneta franțu
zească.

Apariția Amaliei Rodrigues în 
scenă impresionează prin simpli-

tatea și austeritatea atît a ținu
tei cît și a interpretării. Este 
uimitor cum vreme de două 
ore artista poate să rămînă 
imobilă în fața microfonului, pre
zentînd, cîntec după cîntec, cu o 
pasiune ardentă și o dăruire cu
ceritoare, avînd ca unic fundal 
ritmic, de acompaniament, patru 
chitare. Vocea sa e foarte clară, 
puternică, dicțiunea 
Cîntecele prezentate 
dit o anumită înrudire de or
din intonațional, iar sub rapor
tul ritmic ele răspund la două- 
trei dansuri tipice, fandango, tan
go ; uneori au fost chiar valsuri. 
Dar cîntăreața reușește — dato
rită paletei sale emoționale atît 
de variate, ardentei participări 
la actul interpretării — să le facă 
mereu noi, diverse și atrăgătoare. 
Am văzut astfel sala arhiplină a 
Palatului vibrînd cu entuziasm 
la această muzică de ample re
zonanțe sufletești, căreia Amalia 
Rodrigues i-a prezentat cu so
brietate, eleganță și distincție, 
marile titluri de noblețe.

RECITAL

17.30 — Telex T V.
17,35 — T V pentru specialiștii din 

Industrie. Chimie. îngrășămin
te chimice cu azot pentru 
agricultură. Prezintă eoni, 
lng. Anton Constantinescu.

18,05 — Limba franceză. Lecția 53.
18.30 — Alma-Mater — emisiune pen

tru «tudențl. „Mîlne... lansarea 1“ Reportaj filmat despre viitorii 
constructori de nave de la Galați. Emisiune de Cornellu Armașu și 
Constantin Voltlțchl.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Actualitatea științifică.
20,00 — Desene animate.
20,10 — Roman foileton : Forsyte Saga (XXII)-
21,00 — Intre metronom șl cronometru — emisiune concurs. Temele : 

Artă fotografică românească ; Frederic Chopin.- Concurenți : Andrei 
Bratu și Viorica Davlghevicl. Prezintă : Ion Mustață.

22.00 — Prim plan. Acad. Remus Răduleț. Emisiune de Manase Radnev. 
22,25 — Gong — emisiune de actualitate teatrală.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). Sîm- 

bătă după amiază a avut loc în sala 
Teatrului de Stat „Alexandru Davila" 
din Pitești o adunare festivă consa
crată sărbătoririi a două decenii de 
activitate permanentă a acestei in
stituții. Constantin Denischiotu, di
rectorul teatrului, trecînd în revis
tă etapele de lucru ale acestui edi
ficiu de cultură, a arătat că activi
tatea colectivului de actori este con
cretizată în cele 162 de premiere din 
dramaturgia națională și universală 
prezentate în 5869 spectacole date 
în Pitești, în județul Argeș și în 
țară, la care s-au înregistrat aproape 
1,7 milioane spectatori. Pentru mun
ca desfășurată de-a lungul a două

decenii, colectivul de actori a fost 
felicitat de tovarășii Gheorghe Năs- 
tase, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., și de Va- 
sile Dinu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă. într-o atmosferă de entuziasm 
a fost trimisă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o telegra
mă prin care colectivul teatrului se 
angajează ca această instituție să 
răspundă cu eforturi sporite misiunii 
nobile de a aduce în mase mesajul 
umanist al dramaturgiei românești șl 
universale, prezentînd piese de o 
Înaltă ținută artistică, caracterizate 
de un ideal social înaintat.

In ansamblul vieții muzicale a 
Capitalei prezentarea recitalului 
de sonate al cunoscutului vio
lonist Constantin Bobescu a con
stituit un moment artistic prețios 
atît datorită calității interpretării, 
cit și prin contribuție la acțiunea 
de diversificare a repertoriului, 
la aflarea unor modalități atrac
tive de îmbogățire a vieții mu
zicale.

Muzician complex, violonistul, 
dirijorul și compozitorul Con
stantin Bobescu — secondat de 
Maria Fotino și Horst Gehann — 
a prezentat în prima parte a con
certului (care a avut loc dumi
nică dimineața la studioul de 
concerte al Radioteleviziunii) So
nata în mi minor de J. S. Bach și 
Sonata a IV-a tn re major de 
G. Fr. Haendel.

Acompaniat la orgă de talen
tatul organist Horst Gehann, Con
stantin Bobescu a dezvăluit rînd 
pe rînd paginile de o rară fru
musețe a acestor două lucrări, 
prin 
nica 
me, 
nor, 
nice

Partea a doua, consacrată So
natei a V-a în fa major op. 24 de 
Beethoven, s-a caracterizat prin- 
tr-o interpretare dinamică, vigu
roasă, printr-un tonus sonor 
susținut, îmbinat cu o tehnică 
bine pusă la punct. S-a remarcat 
în special pentru lirismul și căl
dura interpretării: Adagio. La 
pian — Maria Fotino, sensibilă și 
profundă.

Trei muzicieni și-au înmănun
cheat forțele pentru a oferi un 
matineu de o frumoasă valoare 
artistică.

• Miercuri 2 aprilie, Teatrul 
„C. I. Nottara" prezintă comedia lui 
Sergiu Fărcășan ,,L» ciorba de po
troace". Din distribuție fac parte : 
Nucu Păunescu, Dody Caian-Rusu, 
Sandu Sticlaru, Ion Punea, Mihai 
Heroveanu, Ștefan Iordache, Petrică 
Popa, Melania Cîrje, Geta Cibolini, 
Angy Tomaide. Regia spectacolului 
aparține Sandei Mânu, scenografia 
lui Ion Oroveanu, iar ilustrația mu
zicală lng. Lucian Ionescu.

univ. George Dem. Loghin. vor pre
zenta pe scena studioului lor piesa 
„Ciocîrlia" de Jean Anouilh, 
tre interpret! amintim pe : 
Popescu, Mihai Niculescu, Gh. 
Anton Filip, Damian Oancea, 
Sorescu, Dorina Păunescu.
Ivașcu și alții. Scenografia este sem
nată de Traian Nițescu, iar Ilustra
ția sonoră de ing. Lucian Ionescu.

• Luni 31 martie. In sala Studio, 
actorii secției române a Teatrului de 
stat din Tg. Mureș vor prezenta 
spectacolul de poezie Floare albas
tră, inmănunchind versuri de dra
goste din lirica universală.

tot- 
cu

Con- 
haic. Porum- 

aflată în al doilea an de

J. V. PANDELESCU

festivalului
V

pe aceste 
meleaguri 
s-a în-

arădeană

mescu a cîntat cu o frazare fru
moasă, cu un ton clar și pătrun
zător, Concertul în la minor pen
tru vioară și orchestră de Bach. 
Pasajele de cantilenă din Andan
te au fost redate cu sensibilitate. 
Tonul său e puternic, ușor acid. 

Alături de studenții și asistenții 
Conservatorului, Ilinca Dumi
trescu, elevă încă la Școala de 
muzică, a interpretat Concertul 
pentru pian și orchestră în do 
minor (al Ill-lea) de Beethoven. 
Dotată cu o inteligență muzicală 
deosebită, tînăra pianistă s-a 
prezentat bine pregătită, atacînd 

ra la Praga — 1968): sunet suav, lucrarea cu energia și siguranța, 
frumos nuanțat în piano, virtuo- cu stăpînirea de sine a unui con- 

certist matur. Tehnica sa e de pe 
acum șlefuită. Ilinca Dumitrescu, 
intuind tîlcurile mai adînci ale 
muzicii beethoveniene, le-a redat 
cu multă sensibilitate.

Orchestra studenților, bine acor
dată, a cîntat cu o frumoasă so
noritate de ansamblu și cu ex
presive nuanțe dinamice sub ba
gheta dirijorului Alexandru 
Sumski, titularul clasei de or
chestră, care urmărește cu grijă 
desăvîrșirea acestei mici, dar pro
mițătoare formații simfonice.

> Orchestra „Academică" a
> senatorului „Ciprian
J bescu",
> existență, a dat un concert de
> concerte la Ateneu. Asemenea 
J manifestări artistice sînt bine ve- 
■: nite. Ele înfățișează realizările
* studenților, familiarizîndu-i 
; odată, de timpuriu, cu scena,
> publicul.
> Concertul pentru oboi și
* chestră de Alessandro Marcello
> ne-is dat posibilitatea să apre- 
‘ ciem calitățile solistului Radu

Chișu (laureat de altfel al Con
cursului^ internațional „Primăva
ra la Prășc “ ----- .
frumos nuanțat în piano, virtuo
zitate în ' executarea pasajelor 
rapide și însușirea spiritului mu
zicii din epoca respectivă (auto
rul, frate cu Benedetto Marcello 
a fost contemporan cu Bach). Su
gerăm, totuși, solistului, care este 
un talent deosebit, să se agite cît 
mai puțin în timpul execuției. 
Concertul pentru harpă și or
chestră în fa major de Haendel a 
fost interpretat de Adriana Anca. 
Este o lucrare de exigență teh
nică. Are lungi cadențe, pe care 
interpreta le-a executat cu toată 
bravura cerută, în ciuda unui in
strument mai puțin satisfăcător. 

Violonista Victoria Basta-Ichi-

o Vineri, 4 aprilie, pe scena Ope
rei din București vom putea ur
mări interpretarea sopranei Vir
ginia Zeani în rolul Mimi din 
„Boema" de Puccini. Iar duminică, 
6 aprilie, marele bas italian Nicola 
Rossi-Lemeni va cînta în opera 
„Boris Godunov", de Mussorgski.

o Semnalăm prezența pe podiu
mul Ateneului a Orchestrei de ca
meră din Cluj, dirijată de Mircea 
Cristescu, avînd ca solist pe violo
nistul Ștefan Ruha. Programul mu
zicienilor clujeni va fi alcătuit din 
lucrări de Vivaldi, Bach, Mozart, 
Silvestri-

O Pe „regina fado-ului" — Ama
lia — iubitorii muzicii ușoare o vor 
putea urmări luni 31 martie, marți 
1 aprilie, miercuri 2 aprilie, ora 
20 pe scena Sălii Palatului. Scenă din spectacolul „Vrea sâ facă o poznă" de J. Nestroy, în interpreta

rea artiștilor Teatrului german din Timișoara
Foto : S. Cristian

derea realizării unui mare număr de 
apartamente cu un grad diversificat 
de confort, am întreprins măsuri pe 
plan local pentru îmbunătățirea des
fășurării acestei acțiuni sprijinin- 
du-ne tocmai pe o serie de propu
neri și sugestii ale cetățenilor, 
între altele, a fost creată și dez
voltată întreprinderea locală de 
construcții, care și-a lărgit baza 
de producție. în cursul acestui an 
vor fi date în folosință, în orașele 
județului, 950 de apartamente din 
fondurile statului, alte apartamente 
vor fi construite de cetățeni cu spri
jinul statului șl un număr impor
tant de locuințe se vor construi, din 
fondurile cetățenilor, pe terenurile 
acordate de consiliile populare.

Sînt șl unele scrisori care oglin
desc neajunsuri în ceea ce privește 
activitatea consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție în repartizarea loturilor per
sonale și a terenurilor pentru con
strucția de locuințe la sate, în în
treținerea și folosirea pășunilor co
munale, după cum am primit scrisori 
care sesizează neajunsuri în activita
tea unităților spitalicești, în aplicarea 
legislației financiare și altele. Aces
tea reprezintă direcții de lucru pen
tru noi și angajează activitatea con
siliilor populare pe o perioadă mal 
lungă. Fără îndoială, nu se poate 
spune că fiecare cerință este rezol
vată sau poate fi rezolvată imediat, 
în această situație, principala noas
tră grijă este de a valorifica toate 
posibilitățile, de a urmări ca măsu
rile pe care le preconizăm să fie 
aplicate în practică, de a nu face 
promisiuni doar în virtutea dorinței 
de a da un răspuns favorabil și 
imediat, ci de a răspunde la solicitări 
în modul cel mai concret cu pu
tință. In răspunsurile la solici
tările și propunerile cetățenilor, pro
misiunile., fără, acoperire n-au ce. 
căuta. Pentru a întări autoritatea și 
eficiența conducerii, socotesc necesar 
ca fiecare propunere care vizează 
probleme de interes colectiv să fie 
analizată public, să se vadă ce posi
bilități sînt pentru a o îndeplini, iar 
dacă rezolvarea nu este posibilă în 
etapa actuală, să se explice cetățe
nilor de ce și ce anume trebuie în
treprins, dîndu-se astfel o perspec
tivă clară soluționării ei.

Așa cum este știut. în cursul cam
paniei electorale cetățenii au făcut, 
cu prilejul diferitelor adunări, întîl- 
niri cu candidații, propuneri gospo
dărești ce reprezintă un vast și pre
țios capital. în acest sens, am între
prins și măsuri pentru a se studia 
cu atenție toate propunerile formula
te de cetățeni în cursul campaniei 
electorale, propuneri numeroase, fă
cute cu spirit realist și răspundere

„Patru pictori

desenatori"

încheierea
Primăvara

„Patru pictori desenatori’, pa
tru stiluri diferite, patru perso
nalități distincte sînt reunite în 
cadrul aceleiași expoziții de o 
pasiune pentru artă manifestată 
constant și nedezmințit de-a 
lungul deceniilor.

Colecționarul Octavian Mo- 
șescu prilejuiește publicului 
încă o întîlnire de pres
tigiu cu lucrările a patru din
tre cei mai reprezentativi ar
tiști români, aflate în colecția sa. 
Prezența unei asemenea expoziții 
în ansamblul manifestărilor ac
tuale de artă plastică este meri
torie prin apropierea publicului 
larg de o serie de lucrări inedite, 
uneori adevărate etape de tran
ziție în activitatea artistică, re
velatoare pentru conturarea cît 
mai complexă a aceleiași perso
nalități creatoare. Lucrărilor lui 
Theodor Pallady, Jean Al. Ste- 
riadi și Lucian Grigorescu, care 
și-au aflat locul bine definit în 
istoria picturii românești, li se 
adaugă desenele și gravurile lui 
Corneliu Mihăilescu, intrat mai 
puțin în circuitul valoric al plas
ticii românești, dar care tocmai 
din această cauză constituie o 
adevărată revelație.

Fără a fi un simplu adjuvant 
al picturii, o etapă premergă
toare a acesteia, desenele pre
zentate au o viață autonomă 
fiind rezultanta unei gîndiri și 
sensibilități manifestate spontan, 
păstrînd și totuși diversificînd, 
amplificînd trăsăturile caracteris
tice ale fiecăreia dintre perso
nalitățile plastice pe care le re
prezintă. Rod al unei riguroase 
selecții, în marea lor majoritate 
inedite, pe lingă valoarea lor in
trinsecă, lucrările vorbesc clar și 
sigur, elocvent și convingător, 
despre personalitatea colecțio
narului, 
tio.

despre gustul său artis-

Marina PREUTU

Festivalul „Primă
vara arădeană", ma
nifestare a culturii șl 
artei de 
străvechi 
mureșene, 
cheiat duminică sea
ra cu un spectacol 
festiv dat în sala pa
latului cultural din 
Arad de către cele 
mai reprezentative 
formații artistice din 
județ. Vreme de o 
săptămînă sălile de 
spectacole ale orașu
lui au găzduit o în
treagă suită de con
certe de muzică sim
fonică și populară ro
mânească, programe 
folclorice, care au adus 
pe scenă datini și o-

biceiuri strămoșești, 
„Tîrgul sărutului 
la Hălmagiu" 
„Nunta de la Almaș", 
simpozioane consacra
te creației artistice 
arădene, recitaluri de 
poezie și seri literare, 
expoziții de artă plas
tică, de artă populară 
și de fotografii, gale 
de filme artistice ro
mânești, precum și 
producții ale cineama- 
torilor din Arad.

Primul festival
„Primăvara arădea
nă" a inaugurat o 
nouă tradiție în acti
vitatea iubitorilor co
morilor 
artei 
Arad.

culturii și 
din județul 

(Agerpres).

O Răutăciosul adolescent : REPUBLICA
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
a Riscurile meseriei : LUCEAFĂRUL -
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. '7
e Pe plajele lumii : BUCUREȘTI — I 
13 ‘ 15 • 17 ' 19 ‘ 21.o La Est’de’ Eden: VICTORIA — 8.30; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 29,45, MELODIA — 8,30 ; 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Oameni împietriți : CENTRAL — 12,15 ; 18,45. 
a Un bărbat șl o femele : CENTRAL — 10 ;
14.15 ; 16,30 ; 20,45.
O Pe teren propriu : LUMINA — 8,30—16,30 tn 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
o Micul fugar : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
0 Pianele mecanice : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
0 Simfonia dragostei : CINEMATECA — 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
O Drumuri : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.

El

(Urmare din pag. I)
zlrie a muncii de fiecare 

a poetului ; formele succe
sive ale aceleiași opere, de 
la versiunea primă, nede- 
săvîrșită, pînă la echili
brul final, răsfrîng tena
citatea de fiecare zi a ma
relui artist; Tudor Ar- 
ghezi mărturisea cîndva că 
scria în fiecare zi, chiar 
și atunci cînd nu-și pu
blica textele, adăugind că 
el debutează la fiecare 
nouă pagină scrisă.

tn acest sens, continuita
tea în muncă ia semnifica
ția generală a unui princi
piu universal al activității 
umane. înseși geniile, — și 
ar trebui să observăm că 
mai cu deosebire geniile — 
au respectat acest coman
dament. Buffon, în al său 
Discurs de recepție la Aca
demia Franceză, a dat o 
formulare definitivă a a- 
cestui adevăr, afirmînd că: 
„Geniul nu este altceva 
decît o îndelungă răbdare" 
(„une grande aptitude â Ia 
patience"). Faptul nu 
confirmat numai prin 
vitatea tehnicienilor, 
căror construcții se înalță 
prin tenacitatea voinței 
călăuzită de calculul cer
cetării, sau numai în cazul 
artiștilor : oamenii de ști
ință vădesc în activitatea 
lor aceeași neștirbită con-

este 
acti- 

ale

tinuitate. întrebat cum a 
ajuns la descoperirea legii 
gravitației universale,
Newton a răspuns : „Gîn- 
dindu-mă mereu la ea".

Va trebui să adăugăm 
însă că această continuita
te a preocupărilor — care 
singură ferește pe oameni 
de superficialitate și dile
tantism facil (dînd spiritu
lui lor temeinicie și opere
lor înfăptuite durată) nu 
se săvîrșește numai în în
cordare și oboseală, ci și în 
momente de răgaz. Se ci
tează, astfel, adesea, exem
plul lui Henri Poincare, 
matematician și filozof, ca
re a descoperit formulele 
funcțiilor, fuchsiene, la 
cîtva timp după ce pără
sise efectiv studiul aces
tora. considerîndu-le ca in
solubile. Faptul dovedește 
că procesul muncii intelec
tuale, continuitatea preocu
părilor nu se urmeâză nu
mai în mod conștient ci și 
în viața subconștientă — 
fapt pe 
în folosesc, de 
în metodele moderne 
învățare.

Cititorul se poate 
întreba : care este procesul 
biologic al acestei perfec
ționări a efortului uman, 
prin continuitatea muncii ? 
Răspunsul este simplu : 
trecerea în deprindere. în 
automatisme, a unor acti-

care pedagogii 
altminteri, 

de
însă

vități care — la Început — 
presupun atentie, concen
trare și trudă. Este de ob
servație curentă ușurința 
cu care, prin repetiție, un 
același exercițiu, la înce
put greu de executat și să- 
vîrșit imperfect, poate fi 
executat rapid, cu înmlă- 
diere și chiar cu eleganță.

© Totul pentru rts : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
O Tată de familie : FEROVIAR — 8—12,15 tn 
continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EXCELSIOR 
— 9 ; 11,15 ; 13 30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Pașa : GRIVIȚA — 9 ;■ 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MIORIȚA — 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 Fredy, lovește tu tntti : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
© Becket : BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
© Bună ziua, contesă : DACIA — 8,45—15,45 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
© Un om pentru eternitate i BUCEGI — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0
«

în

9;

o
15

Marele șarpe : UNIREA — 15 ; 17.
Hamlet : UNIREA — 19.
Columna : LIRA — 15.30 ; 19.
RolIs-Royce-ul galben : DRUMUL SĂRII —
; 17,30 ; 20, TOMIS — 9—15,45 în continuare ;

18,15 ; 20,30.
o Un delict aproape perfect : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Rio Bravo : GIULEȘTI — 15,30 ; 19, VOLGA — 
8,30—17 în continuare ; 20,30.
0 Astă seară mă 
15,30 ; 18.

distrez : COTROCENI

0 Republica Skid : COTROCENI — 20,30.
e Expresul colonelului von Ryan : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15, VITAN — 15,30 ; 18.
o Romanță pentru trompetă : VITAN — 20.30. 
o Pentru încă puțini dolari : FLOREASCA — 
11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Program pentru copii : FLOREASCA — 9. 
O Judoka, agent secret : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
e Ultima noapte a copilăriei : VIITORUL — 
20,30.
O
•
O
0
O
0
O . - ------
CĂRA — 18 ; 20,30.
© Păgînil din Kummerow : FLACĂRA — 15,30. 
o Operațiunea San Gennaro : RAHOVA — 
15,30 ; 18.
• Fidelitate : RAHOVA — 20,30.
o Magazinul de pe Strada Mare : PROGRESUL 
— 20,30.
e Prințesa : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o .....Apoi s-a născut legenda" :
15,30 ; 18 ; 20,15.

Feldmareșala : MOȘILOR — 15.30 ; 13.
Acuzatul : MOȘILOR — 20,30.

Profesioniștii : POPULAR — 15,30 ; 18.
Prima zl de libertate : POPULAR — 20,30. 
Pensiune pentru holtei : MUNCA — 16 ; 18. 
Gustul mierli : MUNCA — 20.
Omul care l-a ucis pe Liberty Walace : FLA-

COSMOS —

bile, care înăbușă inițiati
vele personale, interzicînd 
invenția, noutatea, 
ția ?

Punînd discuția In 
termeni înseamnă a 
ge la adevăratul teren 
problemei. Muncitorul, 
momentul cînd, stăpîn 
reflexele lui condiționate și

crea-
acești 
ajun

ai 
în 
Pe

creează, In fapt, noi zone 
de realitate, elaborează cu
vinte, creează un limbaj 
personal.

Activitatea umană nu se 
desfășoară, în adevăr, pe 
planul exclusiv al automa- 
tismelor. Acestea sînt, fără 
îndoială, necesare formării 
tehnicilor elementare,

D
Se trece în automatismul 
subconștient, în deprin
dere, o activitate Ia înce
put laborioasă. Repetiția și 
continuitatea activității 
conduc la siguranța și e - 
xac';itudine:i executării. Dar 
se limitează oare activita
tea umană la această înca
drare a activității în de
prinderi stereotipe 7 Se 
reduce, oare, întreaga via
tă umană la constituirea 
unor îndemînări invaria-

pe tehnica lui de lucru, își 
desfășoară munca, are, 
prin chiar această dexteri
tate și stăpînire a meșteșu
gului, putința de a inventa 
noi procedee de lucru : 
continuîndu-și fără preget 
munca de laborator, în ac
tivități zise „de rutină", 
omul de știință întrezăreș
te adesea metode noi de 
cercetare ; repetîndu-și 
munca zilnică, de mește
șugar al scrisului, artistul

demînărilor, facilității de 
execuție. Dar dincolo de 
aceste automatisme se află 
creația, depășirea de sine, 
desprinderea de drumul 
bătut, călăuzirea înspre 
necunoscut și nou. care 
singură dă activității u- 
mane eficiență și durată.

Astfel, din miile de pa
gini ale manuscriselor lui 
Eminescu, așa cum acestea 
se pot studia la Biblioteca 
Academiei, pline de ștersă-

turi și nesiguranțe, a luat 
naștere, prin activitate 
creatoare, limba literară 
românească și lumea de 
gînd a poetului; din cio- 
căniturile materiei sau 
planurile de pe planșetă 
ale „maistorașului Aurel" 
a luat zborul — rod al 
activității creatoare, izvo- 
rîtă din răbdarea de fie
care zi — unul din primele 
avioane românești ; vir
tuozitatea violonistului și 
pianistului George Enescu, 
obținută printr-un înde
lung și neîntrerupt exer
cițiu, a prilejuit elaborarea 
operei sale componistice ; 
numai respectînd princi
piul nulla dies sine linea, 
marii noștri pictori au pu
tut ajunge la maturitatea 
și plinătatea lor creatoare ; 
din căutările și experien
țele artistice necontenite 
ale Iul Brâncuși s-a înălțat 
Coloana infinită și năzu
iește către înălțimi Pasă
rea măiastră ; opera lui 
Nicolae Iorga, clădită cu 
rîvnă, oboseli și cuprinderi 
ale realităților vieții națio
nale și universale în vaste 
sinteze, este deopotrivă re
zultatul activităților ordo
nate, al metodei urmărită 
perseverent în lungul ani
lor, dar și al iluminării în 
cuprinzătoare viziuni a 
vastului material, adunat 
răbduriu, întreaga lui via-

cetățenească, mareînd o evidentă 
sporire a interesului pentru proble
mele obștei. Recenta sesiune de con
stituire a consiliului popular jude
țean, precum și celelalte sesiuni de 
constituire a consiliilor populare au 
consacrat o bună parte a desfășurării 
lor stabilirii modului concret în care 
urmează să se rezolve propunerile 
făcute.

într-o bună măsură traducerea în 
viață a propunerilor cetățenilor de
pinde de responsabilitatea deputați- 
lor față de alegători, precum și de fe
lul cum își exercită împuternicirile 
încredințate aparatul consiliilor 
populare. în primul caz e vor
ba de respectarea întocmai a pre
vederilor legii privind prezentarea 
dărilor de seamă de către deputați și 
organizarea de consfătuiri cu cetă
țenii din circumscripții. în ce pri
vește problema aparatului consi
liilor populare, pornim de la teza 
enunțată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus : „Tre
buie înțeles o dată că nu cetățenii 
«înt Ia dispoziția aparatului de stat 
și de partid, a funcționarilor, ci in
vers. Aparatul de partid, de stat, 
funcționarii sînt la dispoziția cetățe
nilor ; ei sînt puși pentru a răspunde 
cerințelor populației". Pentru înde
plinirea acestor indicații, desfășurăm 
o continuă muncă de îndrumare și 
control, căutăm să perfecționăm pre
gătirea tuturor lucrătorilor spre 
răspunde cît mai 
rativ solicitărilor 
doios, specialiștii 
populare mai au 
cut, îndeosebi în 
tivarea studiilor 
dezvoltării județului, aprofundare.', 
soluțiilor adoptate pentru rezolvării ■ 
unor probleme privind folosirea re- " 
surselor locale de materii prime. De 
asemenea, va trebui să întărim exi
gența, să îmbunătățim calitatea și 
eficiența controlului, care să fie ma
terializate în creșterea competenței 
consiliilor populare, a inițiativei și 
răspunderii lor. Avem în vedere în 
special faptul că va trebui să 
ajungem cît mal repede în si
tuația ca aparatul de la comune să 1 
nu mai aștepte mereu instrucțiuni 
peste instrucțiuni de la județ, dele
gați care să impulsioneze munca, ci 
să abordeze cu curaj șl maturitate, 
cu toată competenta, atribuțiile si 
sarcinile ce Ii revin. Se simte, tot
odată, nevoia ca legătura consiliilor 
populare cu masele de cetățeni să fie 
și mai susținută, ca în jurul consi
liilor populare să lucreze o vastă re
țea de activiști obștești, care să con
tribuie la luarea unor rlcaizii cit 
mai corespunzătoare în raport cu ce
rințele vieții șl să militeze pcntrV 
înfăptuirea lor. Iată direcții înecări» 
vom acționa cu hotărîre, în n'iod ■<:<><'- 
secvent.
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a 
bine, cît mai ope- 

populațlei. Neîn- 
consiliilor noastre 

încă multe de\fă- 
ce privește d-e-E ,'i- 
de perspectivă ațe 

aprofundare;,', 
ru rezolvării ■

teatre
Enescu" (Sala 
plan susținut 
arii șl lieduri

Recital sușțl-

© Filarmonica de Stat „George 
Mică a Palatului) : Recital de 
de Florina Cozighian ; Recital de 
susținut de Aurelia Diaconu — 20. 
O O.S.T.A. (la Sala Palatului) : 
nut de Amalia Rodrigues — 20.
o Opera Română : Coppelia — 19,30. 
o Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30. 
O Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala Stu
dio) : O femeie cu bani — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Victimele datoriei — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Photo Finish 
— 15 ; 20.
O Teatrul Mic : Amooor — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțil necunos- 
cuți — 16.
O Teatrul tineretului din Piatra Neamț (la sala 
Comedia a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale") : 
Omul cel bun din Sicluan — 20.
o Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la 

Bach la Tom Jones — 20.

astfel, pentru ași tot
un ultim exemplu — 

nenumărate altele ce
tă; 
da 
din 
ne vin în minte — neuro
logul Marinescu a unit, în 
concepția și în metoda sa 
de lucru, tehnicile de labo
rator (pe care le mînuia ca 
puțini alții) cu spiritul 
creator, deschizător de noi 
orizonturi.

In activitatea umană, 
„inspirația" genială, crea
ția sînt clădite pe automa- 
tisme ; deprindere și nou
tate; activitate stereotipă 
și rezultat creator se pre
supun, în sensul că acesta 
din urmă depășește auto
matismul, însușindu-1, dar 
fără a-1 anula. Acest ade
văr are o valoare univer
sală și aplicații în 
domeniile.

Semnificația etică 
cestui fapt este cu
bire fecundă în opera 
educație comunistă : nici o 
activitate, oricît de umilă, 
nu trebuie trecută cu ve
derea sau nesocotită, dacă 
este săvîrșită în mod conș
tiincios, cu spirit de conti
nuitate și responsabilitate 
socială. în acest sens, 
marii creatori au totdea
una de învățat de la meș
teșugarii anonimi, care, 
trudindu-se în sfera lor în
gustă, creează foarte adesea 
tehnici și metode noi de 
lucru. Să ni se îngăduie să

toate

a a-
deose- 

de

amintim în această privin
ță mărturisirea unui chi
rurg de reputație mondia
lă, care, acum patruzeci de 
ani, pe timpul studiilor 
noastre, declara la cursul 
său că obișnuia, pe timpul 
vacanțelor, să viziteze mi
cile spitale de provincie, 
pentru a asista la opera
țiile chirurgilor necunos- 
cuți lumii științifice. Sa
vantul destăinuia, cu acest 
prilej, că rareori i-a fost 
dat să nu învețe din activi
tatea practică de fiecare zi 
a confraților săi anonimi, 
aflînd cite o inovație teh
nică sau o modificare fe
ricită a metodelor curente 
de lucru.

Se statornicește astfel, 
deopotrivă prin explicația 
teoretică și prin îndeletni
cire practică, principiul 
cardinal de metodă în acti
vitățile de fiecare zi, de 
orice natură ar fi acestea, 
al continuității în muncă 
— principiu activ, aflat la 
baza progresului social. Se 
explică. în acest mod, pro
cesul creator al vieții u- 
mane, prin depășirea auto- 
matismelor. subliniindu-se, 
totuși, însemnătatea aces
tora din urmă și confir- 
mînd îndemnul bunului La 
Fontaine, care rostise 
cîndva : MUNCIȚI. DA-
ȚI-VA TOATĂ OSTE
NEALA I
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Presa internațională despre rezultatele vizitei 
in Turcia a președintelui Consiliului de Stat 

a! României

Ziarele, agențiile de presă, posturile de radio din diferite țări redau 
extrase din comunicatul comun româno-turc fi comentează rezultatele 
vizitei întreprinse de președintele Consiliului de Stat al României in 
Turcia. Spicuim în cele ce urmează cîteva dintre consemnările presei 
internaționale.

SOFIA 50 (Agerpres). — Ziarele 
bulgaro de duminică dimineața pu
blică numeroase relatări referitoare la 
încheierea vizitei în Turcia a preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. „Rabotnicesko Delo" a pu
blicat relatarea sub titlul „în spiritul 
înțelegerii reciproce", reluînd din co
municatul comun româno-turc extrase 
referitoare la relațiile bilaterale ro
mâno-turce, precum și pasajele refe
ritoare la problemele internaționale caro 
au fost dezbătute de către cei doi 
președinți. Toate ziarele au publicat 
acea parte a comunicatului în care se 
vorbește despre importanța dezvol
tării relațiilor de bună vecinătate din
tre țările balcanice și întărirea păcii 
în această parte a lumii. La încheie
rea relatărilor publicate de presa bul
gară, se menționează că președintele 
Cevdet Sunay a acceptat invitația de 
a vizita România.

Agenția B.T.A. a transmis un co
mentariu în care se arată că „vizita în 
Turcia a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, este apreciată în 
capitala bulgară ca un nou pas în
semnat pe calea înțelegerii reciproce 
între statele balcanice". Comentatorul 
subliniază că la Sofia a fost primită 
cu satisfacție declarația președintelui 
român, care a evidențiat faptul că re
centele convorbiri de la Ankara au 
contribuit la dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate dintre cele două țări. 
Bulgaria;' rare se află In vecinătatea 
atît a României cît și a Turciei, este 
interesată într-o astfel de evoluție fa
vorabilă, deoarece apreciază că dez
voltarea relațiilor româno-turce va avea 
efecte pozitive și imediate asupra în
tregului climat din Balcani.

Comentatorul amintește că, recent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a decla
rat că transformarea Peninsulei Bal
canice într-o zonă a colaborării rod
nice, prietenești, va constitui „o con
tribuție excepțională la cauza asigu
rării securității pe continentul euro
pean, la cauza generală a păcii".

Deși România, ca și Bulgaria, se 
deosebesc de Turcia prin orînduirea 
lor socială, relevă comentatorul, opi
nia publică bulgară este de acord cu 
aprecierile făcute de conducătorii 
României și Turciei care, în timpul 
vizitei, au subliniat în repetate rinduri 
că deosebirile de regim politic și social 
nu pot împiedica statele balcanice să 
ajungă la înțelegere reciprocă, dacă 
această înțelegere este bazată pe prin
cipiile respectului reciproc, egalității 
în drepturi și neamestecului în trebu
rile interne.

— In relata- 
comunicatul comun

PARIS 30 (Agerpres).
rea referitoare la comu: 
româno-turo transmisă de agenția 

(Urmare din pag. I)

mal variate. în scopul de a stimula 
extinderea cooperării economice, 
cele două părți au convenit asupra 
înființării unei comisii mixte ro
mâno-turce și au însărcinat au
torități competente să studieze 
proble \ încheierii unui acord de 
lung? .urată. Totodată, în timpul 

au fost schimbate instru- 
jȚ ele de ratificare a unui acord 
. vind transporturile rutiere 

.ernaționale — acord menit să 
ciliteze schimburile reciproce 
diferite domenii, inclusiv cel 
ristic. Convorbirile au reliefat tot
odată că schimburile dintre cele 
două țări în domeniul artistic și 
științific se dezvoltă satisfăcător.

Comunicatul comun exprimă 
Convingerea celor doi șefi de stat că 
„dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Turcia corespun
de Intereselor popoarelor român și 
turo și constituie totodată o con
tribuție activă Ia întărirea spiritu
lui de colaborare și înțelegere in
ternațională".

Largul și cuprinzătorul schimb 
de păreri asupra problemelor ma
jore ale vieții internaționale a evi
dențiat înainte de toate interesul 
comun al celor două popoare pen
tru menținerea și întărirea păcii — 
comandament suprem al zilelor 
noastre. „în cadrul schimbului de 
vederi dintre noi — a declarat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
ne-am întîlnit pe platforma înțele
gerii că viața impune astăzi să se 
excludă definitiv forța ca argument 
politic și ca metodă de soluționare a 
problemelor litigioase, să se așeze la 
temelia relațiilor interstatale prin
cipiile independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Tocmai promo
varea acestor principii favorizează 
afirmarea deplină a personalității 
fiecărei națiuni, sporirea aportului 
său specific, original, la tezaurul ci
vilizației mondiale, buna convîe- 

France Presse se subliniază că „sta
bilirea unor relații de încredere și în
țelegere pe continentul european ar 
avea o importanță deosebită pentru 
pacea și securitatea din întreaga 
lume". A.F.P. relatează că cei doi 
șefi de stat au subliniat, de asemenea, 
importanța dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate între țările balcanice 
și aportul constructiv al relațiilor din
tre România și Turcia la evoluția po
zitivă a situației în Balcani.

Agenția France Presse menționează 
că în comunicat se scoate în evidență 
dezvoltarea favorabilă a relațiilor bi
laterale turco-române și se pune ac
centul pe dezvoltarea schimburilor co
merciale, economice, culturale, știin
țifice și tehnice.

★
Agenția Associated Press a transmis, 

de asemenea, o relatare a comunica
tului româno-turc relevînd că cei doi 
președinți au subliniat necesitatea ca 
toate statele, mari și mici, să respecte 
în relațiile internaționale principiile 
suveranității, independenței naționale, 
egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne.

HAVANA. Sub titlul: „Nicolae 
Ceaușescu vizitează Turcia", ziarul 
cubanez „Juventud rebelde" rela
tează despre vizita la Ankara a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, despre convorbirile româ
no-turce. Ziarele „Granma" și „El 
Mundo", postul de radio Havana au 
transmis de asemenea știri privind 
vizita, subliniind atmosfera priete
nească a convorbirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Cevdet Sunay.

LONDRA. în presa britanică sînt 
subliniate îndeosebi acele părți din cu- 
vîntările tovarășului Ceaușescu care se 
referă la perspectivele cooperării și 
strîngerii relațiilor de prietenie între 
țările balcanice, ca o contribuție im
portantă la destinderea în Balcani, în 
Europa și în restul lumii. în 
știri este subliniat de asemenea 
faptul că atît președintele Ceaușescu 
cît și președintele Sunay au accentuat 
însemnătatea respectării principiilor 
care trebuie să stea la baza relațiilor 
internaționale, ca o condiție esenția
lă pentru crearea unui climat inter
național favorabil conviețuirii pașni
ce între popoare.

Din Istanbul, corespondentul agen
ției „Reuter" relatează detalii ale 
călătoriei pe care au făcut-o la Izmir 
înalții oaspeți români, menționînd 
totodată ultima parte a programului 
vizitei în Turcia, convorbirile de sîm- 
bătă dintre președintele Ceaușescu și 
președintele Sunay.

țuire între state, dezvoltarea încre
derii și colaborării dintre popoare". 
Călăuzită în mod permanent de a- 
ceste principii, România socialistă, 
punînd în centrul politicii sale ex
terne prietenia și alianța cu țările 
socialiste, militează totodată cu 
consecvență pentru extinderea ra
porturilor de bună vecinătate și co
laborare cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, corespun
zător cerințelor păcii și progresului 
în lumea de astăzi.

■J în comunicatul comun este 
consemnată hotărîrea celor două 
țări de a-și continua efortu
rile pentru instaurarea unui climat 
de încredere și înțelegere în lume 
și de a sluji cu eficacitate cauza 
păcii. Conducătorii Turciei au ară
tat că urmăresc îndeaproape și a- 
preciază politica pe care o duce 
România în lupta pentru pace.

Statornicirea unor relații nor
male de încredere și colaborare 
între statele din Europa, înfăptui
rea unei reale securități pe acest 
continent răspund în cel mai înalt 
grad intereselor popoarelor român 
și turc, ale popoarelor europene și 
ale întregii omeniri. în acest sens, 
cele două părți au subliniat în
semnătatea rezoluției cu privire la 

. relațiile europene, adoptată de 
O.N.U. la propunerea României, re-
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Rezultatele prelimi
nare ale alegerilor
MOGADISCIO 30 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor preliminare ale 
alegerilor pentru Adunarea Națio
nală a Somaliei, care au avut loc 
la 26 martie, Liga Tineretului, par
tidul guvernamental de pînă acum, 
a obținut 73 din cele 123 de man
date de deputat. Acest partid va 
deține deci majoritatea în noul 
parlament. Dintre partidele de o- 
poziție, numărul cel mai mare de 
locuri l-a obținut Congresul Na
țional Somalez.

lansarea celei
mai mari nave

construite
în Iugoslavia

La șantierul naval „Split" din 
localitatea cu același nume de pe 
țărmul Mării Adriatice a fost 
lansată sîmbătă cea mai mare 
navă construită pînă în prezent 
în Iugoslavia. Ea are un depla
sament de 88 000 tdw. La festi
vitate au luat parte președintele 
I. B. Tito și alți conducători de 
partid și de stat. Soția președin
telui, Iovanka Broz, a „botezat" 
nava, construită pentru India, 
dîndu-i numele marelui condu
cător al poporului indian 
Jawaharlal Nehru-

Pînă în prezent, recordul șan
tierelor navale iugoslave era de
ținut de nava „Arhontas" cu un 
deplasament de 46 000 tdw. După 
nava „Jawaharlal Nehru", pe 
șantierul „Split" se va construi 
o altă navă cu același deplasa
ment, tot pentru India.

Construcția navală este una 
din principalele ramuri ale eco
nomiei iugoslave care înregis
trează anual un ritm foarte înalt 
de dezvoltare (în perioada 1964- 
1968 producția a crescut cu 203 
la sută, iar productivitatea mun
cii cu 199 la sută). De pe acum 
se fac pregătiri pentru construi
rea unor nave și mai mari. Șan
tierul naval din Pola, de exem
plu, a încheiat un contract cu o 
firmă suedeză pentru livrarea în 
1971 a unei nave de peste 
200 000 tdw.

N. PLOPEANU

m legătură co sitafe
din Orientai Apropiat

TEL AVIV. — Guvernul israelian 
s-a întrunit duminică pentru a-și de
fini poziția față de viitoarea reuniune 
a reprezentanților celor patru mari 
puteri din Consiliul de Securitate 
consacrată situației din Orientul Mij
lociu. într-un comunicat oficial dat 
publicității după ședința guvernului 
se spune : „Israelul se opune oricărei 
reglementări și oricărei proceduri 
care nu face obiectul unui acord între 
guvernele direct interesate". Comu
nicatul relevă că guvernul israelian 
nu poate fi de acord cu „convocarea 
reprezentanților unor state din afara 
Orientului Mijlociu cu scopul de a 

zoluție care cheamă la înfăptuirea 
unor acțiuni și măsuri concrete în 
scopul întăririi jiăcii și securității 
pe continentul nostru.

Pentru popoarele român și turc, 
ca și pentru popoarele celorlalte 
țări balcanice, prezintă un interes 
deosebit îmbunătățirea atmosferei 
politice în această zonă geogra
fică. Este timpul ca aceste po
poare — care au suferit atîta în 
trecut de pe urma dezbinărilor ge
nerate de politica imperia
listă — să acționeze perseverent 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a bunei convie
țuiri, a păcii și colaborării fruc
tuoase. Aceasta ar aduce o contri
buție remarcabilă la securitatea în
tregului nostru continent. Șefii de 
stat ai României și Turciei, relevînd 
importanța spiritului de înțelegere 
mutuală între țările balcanice, au 
subliniat că relațiile de apropiere 
și colaborare dintre cele două țări 
sînt menite să aducă o contribu
ție constructivă la evoluția pozitivă 
în Balcani.

Manifestînd preocuparea lor față 
de diferitele focare de tensiune și 
conflict existente, cele două părți 
au formulat speranța ca tratati
vele de la Paris să ducă la o cît 
mai grabnică soluționare pașnică a 
problemei vietnameze, corespunză
toare cu dreptul poporului vietna-

Japonia. Miting pentru pace, Împotriva înarmării, desfășurat recent pe străzile orașului Shizuoka

și poziții saîgonere 
atacate de patrioți

ps’emes'ishs
britoje

SAIGON 30 (Agerpres). •— în mai 
multe regiuni din Vietnamul de sud 
s-au desfășurat în ultimele 24 de ore 
lupte violente. Comandamentul 
corpului expediționar american a a- 
nunțat că au fost întreprinse noi rai
duri de bombardament asupra unor 
regiuni din jurul Saigonului, precum 
și din partea centrală a țării, unde 
se presupune că ar exista concen
trări de forțe ale F.N.E. Unitățile 
Frontului 
atacat în 
duminică 
ricane și
U.P.I. informează că partizanii sud- 
vietnamezi au atacat cu rachete 
titanc un sediu al poliției din 
tierul saigonez Cholon.

într-o statistică publicată do 
viciile americane de la Saigon 
arată că în prezent Frontul Națio
nal de Eliberare controlează mai 
mult de jumătate din suprafața re
giunii Deltei fluviului Mekong și 
peste o treime din populația sa.

pregăti recomandări privind această 
regiune".

CAIRO. — Mahmoud Riad, mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
l-a primit pe Franșois Puaux, am
basadorul Franței la Cairo, anunță 
agenția M.E.N. Cu acest prilej au 
fost abordate ultimele evoluții ale 
crizei din Orientul Mijlociu, precum 
și misiunea lui Gunnar Jarring, tri
misul special al O.N.U. Puaux va 
părăsi Cairo luni cu destinația Pa
ris, unde este chemat pentru con
sultări privind criza din Orientul 
Mijlociu.

mez de a dispune în mod liber de 
soarta sa. De asemenea, ele au 
subliniat necesitatea de a se aplica 
neîntîrziat rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 în 
vederea reglementării situației din 
Orientul Mijlociu, potrivit cerințe
lor păcii generale. Turcia și Ro
mânia sînt de acord în ce pri
vește necesitatea de a se depune 
noi eforturi pentru înfăptuirea 
dezarmării; ele subliniază rolul ce 
revine Organizației Națiunilor 
Unite în menținerea păcii, pronun- 
țîndu-se pentru sporirea eficacității 
acestui for.

Vizita în Turcia a șefului statului 
român confirmă o dată mai mult 
utilitatea contactelor între fac
torii de răspundere ai diferitelor 
națiuni, pentru dezvoltarea colabo
rării reciproce și apropierea între 
popoare. Pornind de la această ce
rință, dialogul la nivel înalt din
tre oamenii de stat ai Româ
niei și Turciei va fi continuat, 
invitația pe care președintele 
Consiliului de. Stat al Româ
niei a adresat-o președintelui 
Turciei de a face o vizită oficială 
în țara noastră fiind acceptată cu 
plăcere. Este sigur că poporul nos
tru îl va întîmpina pe președintele 
Turciei cu aceeași caldă os
pitalitate. Există astfel toate pre-

HANOI 30 (Agerpres). 
rul Afacerilor Externe al R 
nam a dat publicității o declarație 
în care se arată că Statele Unite 
intensifică atacurile aeriene asupra 
Cambodgiei. Pe de altă parte, se 
arată în declarație, S.U-A. inventea
ză diferite versiuni cu privire la 
existența unor „baze ale trupelor 
nord-vietnameze în Cambodgia", 
pentru a pregăti opinia publică în 
vederea unei eventuale extinderi a 
ostilităților în această țară.

PNOM PENH 30 (Agerpres). — Gu
vernul regal al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație în care (pro
testează împotriva raidurilor aefle'ne~ 
ale bombardierelor americane asjlpra 
teritoriului cambodgian și ceref în
cetarea imediată a acestor acte răz
boinice.

RANGOON 30 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
încheierea vizitei în Birmania a pri
mului ministru
Gandhi, se arată că aceste două sta
te consideră că menținerea păcii și 
securității în lume trebuie să se ba
zeze pe respectul reciproc al suvera
nității și independenței naționale și 
al integrității teritoriale. Comunicatul 
arată că Indira Gandhi și generalul 
Ne Win, președintele Consiliului re
voluționar birman au discutat 
tuația internațională, precum 
probleme de interes comun.

Cei doi conducători 
sideră că dificultățile 
cesului de dezvoltare 
state trebuie rezolvate 
ții din afară.

Duminică, Indira Gandhi s-a îna
poiat la Delhi.

misele ca importanta etapă pe care 
o reprezintă, în evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-turce, actuala vi
zită a președintelui Consiliului de 
Stat al României în Turcia să fie 
întregită prin noi pași 
prieteniei și colaborării 
două popoare.

Vizita tovarășului 
Ceaușescu în Turcia 
larg ecou nu numai 
nia publică a celor 
ci și dincolo de hotarele lor; 
marile agenții de presă, ziarele și 
posturile de radio din diferite state 
au urmărit-o cu atenția proprie 
unui remarcabil eveniment inter
național. Incontestabil, aceasta de
curge din însăși semnificația pozi
tivă a vizitei în contextul situației 
internaționale actuale. în prezent, 
cînd datele vieții internaționale 
pun cu atîta acuitate la ordinea zi
lei necesitatea continuării și adîn- 
cirii procesului de destindere și cer 
imperios tuturor statelor, mari și 
mici, să acționeze în mod concret 
și eficient pentru atingerea acestui 
obiectiv, vizita în Turcia a șefului 
statului român reprezintă tocmai 
un asemenea efort constructiv în 
direcția îmbunătățirii climatului 
internațional în Balcani, în Europa, 
în întreaga lume.

Rezultatele fructuoase ale vizi
tei în Turcia sînt salutate cu sa
tisfacție și bucurie, cu mîndrie pa
triotică de poporul român — așa 
cum au arătat-o de altfel în chip 
emoționant miile de bucureșteni, 
care l-au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sosirea pe 
aeroportul Băneasa, aclamîndu-1 și 
ovaționîndu-1 îndelung. în aceasta 
se exprimă încă o dată dragostea ș 
atașamentul față de conducerea 
partidului și statului nostru, față 
de acela care militează cu neobo
sită energie, în fruntea partidului 
și statului, pentru înfăptuirea poli
ticii externe a României, pusă cu 
consecvență în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
a cauzei socialismului, păcii 
progresului în lume.

e Surse difi Lagos despre p 
sibilitatea fund întîlniri W 

sbn—Ojukwu
LAGOS 3W.(Agerpres), — Agen

ția France PrâSse, citind surse au
torizate, anunță că ar urma să aibă 
loc o întîlnire între , primul minis
tru britanic, Harold Wilson, și li
derul biafrez, colonelul Ojukwu. 
Agenția menționată anunță tot
odată că președintele Kenyei, Jomo 
Kenyatta, l-a invitat pe premierul 
Wilson să facă o vizită în această 
țară, după vizita pe care o va în
treprinde în Etiopia și în cursul că
reia urmează să se întîlnească cu 
împăratul Haile Selassie. în același 
timp, observatorii din capitala ni- 
geriană subliniază că Harold Wil
son nu a răspuns încă invitației 
președintelui Kenyatta.

Duminică, în cursul unei întîl
niri de aproape două ore, pre
mierul britanic și șeful statului ni
gerian, generalul Gowon, au trecut 
în revistă posibilitatea unei întîl
niri între colonelul Ojukwu și Wil-

interzicerea P.N.D
în urma recentelor încercări de 

reactivare a organizației din Ber
linul occidental a Partidului na- 
țional-democrat (P1N.D.) de orien
tare neonazistă, organizație care 
s-a autodizolvat anul trecut, gru
parea „Acțiunea democratică" din 
acest oraș cere scoaterea lui în 
afara legii.

într-o scrisoare remisă presei, 
„Acțiunea democratică" atrage a- 
tenția asupra activității nefaste a 
P.N.D. pe care o califică contrară 
„prevederilor acordurilor de la 
Postdam" șl cere celor trei puteri 
occidentale, care exercită dreptul 
de control, „să-și îndeplinească o- 
bligațiile" și să interzică organiza
ția P.N.D. din Berlinul occidental, 
în cazul cînd puterile occidentale 
își declină competența în proble
ma dată, ele trebuie să transfere 
împuternicirile lor Senatului vest- 
berlinez care „să întreprindă mă
surile ce se impun" — se arată în 
încheierea scrisorii.

ARGENTINA

cu
Este 
plan

Din prima săptămînă a lui 
aprilie, președintele Argentinei, 
Juan Carlos Ongania. își va in
stala provizoriu sediul în Rio 
Gallegos, în Patagonia, 
scopul de a iniția o „a doua 
cucerire a desertului", 
vorba de lansarea unui 
vast de dezvoltare a Patago- 
niei prin „investita sistematice, 
prin injectarea de- tehnologie si 
inteligență creatoare".

Planul este menit să valori
fice resursele acestei zone și 
să o încorporeze cît mai repe
de posibil ansamblului econo
miei. Se prevede. între altele, 
sporirea septetului de vite și 
de oi prin introducerea cuce
ririlor zootehniei moderne, 
plantarea unor specii noi de ar
bori, lărgirea considerabilă a 
exploatărilor de petrol si gaze 
(există mari rezerve în această 
zonă}, instalarea unei industrii 
de aluminiu în Puerto Ma- 
dryn, construirea unor între-
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renume referitoare îndeosebi la rezul 
țațele în cercetarea celulei.

prinderi de prelucrare a peș
telui, construirea de drumuri 
etc.

Dar. înainte de orice, planul 
de „recucerire" a Patagoniei 
are de înfruntat problema lip
sei de brațe de muncă, sau, 
cum o numea un ziar, „drama 
demografică". Pentru rezolvarea 
acestei probleme se urmărește 
atragerea unor familii din res
tul provinciilor argentiniene. 
prin înlesniri fiscale si asigu
rarea de locuri de muncă mai 
bine retribuite.. în acest scop 
se vor construi circa sase cen
tre urbane, fiecare cu peste 
50 000 de locuitori, dispunînd de 
un perimetru irigat, capabil să 
asigure o aprovizionare adecva
tă cu alimente. Ulterior. în ju
rul acestor centre ar urma să 
se adauge altele, avansîndu-se 
treptat spre integrarea zonelor 
din interiorul provinciei.

V. OROS
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