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VIZITA IN TURCIA A PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU
PLECAREA

DIN BUCUREȘTI
Lunî dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd spre Ankara, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția, care, la in
vitația președintelui Republi
cii Turcia. Cevdet Sunay. și a 
soției sale, va face o vizită ofi
cială în Turcia.

Președintele Consiliului de 
Stat este însoțit de Ilie Ver
deț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, cu so
ția, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, cu 
soția, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod-

(Continuare In pag. a V-af

Primire caldă, cordială 
la sosirea in capitala

Turciei
ANKARA 24. — Trimișii 

speciali Agerpres, AI. Cîmpea- 
nu și Ion Badea, transmit i 
Luni la amiază a sosit ia An
kara, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușes- 
cu, împreună cu soția, Elena 
Ceaușescu, care la invitația 
președintelui Republicii Tur
cia, generalul Cevdet Sunay, 
și a soției sale, Atifet Sunay,

face o vizită oficială In Turcia.
Președintele Consiliului de 

Stat este însoțit de tova
rășii Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, cu soția, Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soția, Oc
tavian Groza, ministrul ener- re aeroportul Esenboga din Ankara

(Continuare în pag. a V-a)

Vizita protocolară
la Palatul prezidențial

99Cankaya*4
în după-amiaza zilei de luni, 

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

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

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

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

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

OLIMPIADA TINERILOR MECANIZATORI—11 -

ÎNDEMN pentru o
PERMANENTĂ PERFECȚIONARE

PROFESIONALA

Aspect din timpul desfășurării concursului

upă consumarea 
Consfătuirea pe

Recepție oferită in cinstea președintelui

în uzine constructoare de mașini 
A agricole și la institutele de cerce- 
w țări, expuneri și simpozioane, 

dezbateri profesionale etc.) cu 
£ informația tehnică de perspectivă 

(întîlniri cu cercetători de renu
me, prezentarea, pe diapozitive, 

A a noutăților de fabricație, a ten- 
dințelor de perfecționare mani
festate pentru anumite categorii 

A de mașini, precum și a literatu
rii de specialitate), prima Olim
piadă a tinerilor mecanizatori 

• s-a detașat considerabil de alte 
acțiuni inițiate de organizațiile 
U.T.C. Acum, du] " 

A ultimului act — C 
™ țară și faza finală — se poate 

aprecia că Olimpiada tinerilor 
A mecanizatori, desfășurată timp de 
“ aproape cinci luni în secții, uni

tăți și județe a avut un rol activ 
A în acțiunea de stimulare a pre- 

ocupărilor la tractoriști pentru 
• studiu, pentru aprofundarea cu

noștințelor teoretice și practice 
legate de mașinile cu care se lu- 

• crează, de meserie în general.
„în unitatea noastră — ne spu
nea printre altele Marin Basalie, 
tractorist la I.M.A. Tulucești, ju
dețul Galați — la faza de secție 
a olimpiadei au participat 113 ti
neri. în prealabil, Insă, organiza-

ția U.T.C. și conducerea tehnică 
a unității au asigurat desfășura
rea zi de zi, timp de trei săptă- 
mîni, a unor activități profesio
nale foarte interesante : prezen
tarea în amănunt, piesă cu piesă 
și pe ansamble a celor mai noi 
mașini din dotare ; fiecare trac
torist a fost cuprins în echipele

au asigurat desfășura- 
zi, timp de trei săptă-

de depanare a mașinilor agricol 
cărora, intenționat, le erau pre 
duse defecțiuni — mai ales ace) 
defecțiuni ce ne rețin mi 
mult în brazdă ; am lucrat 1

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Ill-a)

DOUA noi tipuri

DE LUBRIFIANȚI
SPECIALI

Rafinărta Ploiești, care șl-» 
sporit considerabil numărul sor- 0 tlmentelor de uleiuri minerale, 
a Început să producă alte două 
tipuri de lubrifiant! speciali A folosite la ungerea și fntrețlne- 

~ rea mașinilor unelte grele, de 
mare productivitate. Avlnd în- 

• dici calitativi — rezistentă, du
rată de înlocuire — deosebiți, 
noile produse echivalează cu 

_ cele mai bune uleiuri similare 0 străine.
_ Rafinăria Ploiești produce »s- 

tăzl o gamă largă de uleiuri a- 
ditivate și hidrofinate. Instala
țiile de Înaltă tehnicitate, al 
căror flux tehnologic a fost re
organizat pe baze științifice, ca 
și asimilarea celor mal noi teh
nologii de fabricație permit re
alizarea unor produse competi
tive pe piața externă. Datorită 
performantelor atinse, mal mult 
de 80 Ia sută din producția de 
uleiuri a rafinăriei este cerută 
tn peste 40 de țări din lume.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, a participat, luni sea
ra, la o recepție oferită în 
onoarea sa, în saloanele Pa
latului prezidențial 
ya“ de președintele 
Sunay și soția sa.

Sosirea în sala
cepție a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Cevdet Sunay, a fost salutată

,,Canka- 
Cevdet

de re-

CITIȚI
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• Noi în muncă,

Ce oferă organizația U.T.C
celor mai tineri uteciști
elevi ai școlii generale?

Aflat la hotarul dintre copilă
rie si adolescentă, elevului de 
clasa a VIII-a 1 se deschide în 
fată o lume plină de necunoscu
te. Succesiunea rapidă de trans
formări pe care le trăiește, de 
evenimente mari și însemnate 
cărora urmează să le facă față 
concură la maturizarea sa ; pro
cesul este însă departe de a se 
desfășura lin șl de la sine, re- 
clamînd actului educativ o ma
re mobilitate, dar și o metodolo
gie aparte, specială și specifică 
acestei vîrste.

Recent, un colectiv alcătuit 
din activiști ai U.T.C. și inspec
tori școlari au cercetat prin pris
ma considerentelor de mai sus 
munca educativă si activitatea 
organizațiilor U.T.C. din șapte 
școli generale situate pe raza 
sectorului 6 din Capitală. Con
statările si observațiile colecti
vului respectiv stau la baza în
semnărilor de mai ios.

de asistență prin îndelungi a- 
plauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Turciei.

La recepție au participat 
persoanele oficiale române și 
turce care au luat parte la di
neul oferit de președintele 
Cevdet Sunay, precum și nu
meroși alți invitați, reprezen
tanți ai vieții politice, cultu
rale și științifice din Turcia.

Au fost, de asemenea, pre- £ 
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Ankara, a 
membri ai corpului diploma
tic, ziariști. —

Recepția s-a desfășurat în- ”
tr-o atmosferă cordială, prie-
tenească. ■■■>■

i

în viața
de organizație

— Pefrochimiștii din Pitești 
înainte de acționarea pri
mului buton de comandă.

Dineu oferit de președintele Turciei I
i

0 primă concluzie : în toate 
școlile vizitate există o at
mosferă intensă de mun- 

eforturl susținute, 
reflectă în buna pre- 
majorității elevilor, 
apreciat preocupa- 

didactice de
astfel pregătirea

cu succes concursurilor de ad 
mitere în școlile post-general< 
Avînd ca punct de plecare re 
zultatele obținute de promoții! 
trecute, conducerile unor șco 
și-au stabilit programe diferen 
tiate de meditare a elevilor - 
după situația lor la învățătură i 
după nivelul claselor — folo 
sesc cercurile pe obiecte si in 
teresul fată de concursurile șcc 
lare pentru crearea unei atmos 
fere de seriozitate și responsabi 
litate fată de studiu. Spriiinin 
școala, unele organizații U.T.C 
și-au adus partea lor de contri 
butie la creșterea interesulu 
fată de învățătură : adunări al 
uteciștilor au fost dedicate ana 
lizei învățăturii; In unele gru 
pe U.T.C. indisclplinatil, cel ci 
rezultate slabe au simtit deza 
probarea colegilor ; în alte co 
lective au fost invitați părinți 
și împreună s-au stabilit măsur 
de mobilizare mai activă a ele 
vilor la învățătură.

că, se fac 
ceea ce se 
gătire a 
Este de
rea colectivelor 
a conduce 
elevilor, îneît la capătul cla
sei a VIII-a ei să aibă 
însușite cunoștințele Prevăzute 
în programă, să poată face față

Și totuși, nu în puține scol 
și clase măsurile s-au do 
vedit ineficiente. Plutonu 

elevilor cu rezultate mediocre 
slabe, chiar foarte slabe este 
încă destul de numeros. La șco
lile generale nr. 142, 122, 123. de 
pildă, elevii nepromovatl în tri-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a IV-a)

O NOUA ANCHETĂ A ZIARULUI NOSTRU

Luni seara președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Sunay, 
și soția sa, Atifet Sunay, au 
oferit un dineu oficial, în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, tn saloanele 
Palatului Prezidențial „Can- 
kaya".

La dineu au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, cu soția,

Corneliu Mănescu, cu soția, 
Octavian Groza, Nicolae Nico- 
lae, Grigore Geamănu, amba
sadorul României la Ankara, 
și celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe președintele 
Consiliului de Stat.

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

rii Naționale, Suleyman Demi- 
rel, primul ministru, Ismet
InOnii, președintele Partidului 
Republican Popular, Lutfi
Omerbas, președintele Tribu
nalului constituțional, gene
ralul Memduh Tagmac, șeful 
statului major general, miniș
tri, generali, lideri ai partide
lor de opoziție și alte persoa
ne oficiale.

A participat, de asemenea,

decanul corpului diplomatic 
acreditat Ia Ankara, ambasa
dorul Spaniei, E. Garcia Go
mez.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, președintele Republi
cii Turcia, generalul Cevdet 
Sunay, și președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvîntări.

I
I
I
I
I

Cuvintarea președintelui Cuvintarea președintelui 
Consiliului de Stat

I
l

cm SUNAT
Stimate domnule președinte,

Aș vrea să încep prin a-mi 
exprima satisfacția de a ve
dea și de a avea oaspeți In 
țara noastră pe distinsul pre
ședinte al Consiliului de Stat 
al țării prietene, Republica 
Socialistă România, șl pe sti
mata sa soție.

Faptul că slntețl cel dinții 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România care ne viziteasă

țara conferă acestei vMte ttn 
caracter deosebit

Această vizită, la care par
ticipă valoroși colaboratori ai 
dv., constituie o dovadă a 
faptului că relațiile turco-ro- 
mâne se află Intr-un stadiu 
Înaintat.

In ultimi! ani, Intre țările 
noastre au avut loo vizite re
ciproce Ia nivelul parlamen
tarilor, al miniștrilor de exter-

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU

ni s-a făcut. Doresc totodată 
să exprim calde mulțumiri 
populației Ankarei pentru pri
mirea foarte călduroasă 
care ne-a făcut-o. în 
vedem o manifestare a 
lor de prietenie dintre 
rele noastre. Ați 
domnule președinte, 
te alese la adresa
tră, a poporului și

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

(Continuare In pag. a V-a)

Doresc să exprim, In numele 
meu și al soției mele, al cola
boratorilor mei, călduroase 
mulțumiri Excelenței Voastre, 
stimatei dumneavoastre soții, 
pentru amabila invitație de a 
vizita țara dumneavoastră, să 
vă mulțumesc dumneavoastră 
pentru primirea cordială «are

pe 
aceasta 
relații- 
popoa- 
rostit, 

cuvin- 
noas- 

pa-

(Continuare ta pag. a V-a)
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Care este idealul
dumneavoastră în viață?

Dragi cititori,

Poporul nostru va sărbători peste cî- 
teva luni împlinirea a 25 de ani de la 
data eliberării țării. Un sfert de veac, 
care a modificat fundamental structura 
vieții sociale românești și a făcut ca 
destinele individuale ale fiecărui cetă
țean să se înscrie pe traiectorii cu pers
pective din ce în ce mai luminoase, 
fn țara noastră, exploatarea omului de 
către om a fost pentru totdeauna des
ființată, omul fiind astăzi egal omului, 
în sensul cel mai înalt al acestui cu- 
vînt. Prin lupta poporului, sub conduce
rea partidului am realizat un vis al ge
nerațiilor anterioare : avem, astăzi, cu 
toții aceleași drepturi, aceleași posibili
tăți de afirmare, de împlinire a perso
nalității noastre.

Sigur, spunînd acestea nu facem ab
stracție de faptul că tot ceea ce am 
cucerit — de la dreptul fundamental de 
a trăi liberi într-o țară liberă, la posi
bilitățile materiale sau la bogățiile spi
rituale de care dispunem — a fost ob
ținut prin muncă, prin efort. Dimpotrivă. 
Știm bine, cu toții, că realizarea dezide
ratelor societății socialiste, și apoi tre
cerea Ia societatea comunistă, nu pot

fi închipuite simplist ca o mutare, în- 
tr-o bună zi, dintr-o locuință insalubră 
Jntr-un palat; noi știm că binele, feri
cirea sînt rezultatul unui proces care 
cere sacrificii, dăruire, muncă, gîndire, 
visare, încredere tn aspirațiile majore 
ale societății noastre. Astfel ne-am și 
dovedit de-a lungul sfertului de veac 
de libertate a țării : uniți în hărnicie, 
solidari în înfăptuirea proiectelor tra
sate de partid. Rezultatele se văd și 
ne bucurăm de ele. Sub conducerea co
muniștilor, le vom adăuga în viitor al
tele noi.

Sărbătorirea, anul acesta, a unui 
sfert de veac de la eliberarea țării, ne 
determină totodată să facem o consta
tare emoționantă : cea mai mare parte 
a generației tinere — dacă socotim 
tinerețea pînă la vîrsta U.T.C.-ului, 
— este născută în anii socialismu
lui. O generație care, o dată cu pri
mele cuvinte, și-a însușit principiile de 
viață ale societății noi, o generație a 
cărei . creștere s-a identificat la modul 
propriu cu procesul complex de trans
formare a modului de viață și a men
talităților lăsate de orînduirea veche, și 
de fundamentare în toate domeniile 
existenței noastre a coordonatelor so
cietății socialiste.

lată de ce, ne-am gîndit că va fi, 
fârâ îndoialâ, foarte interesant sâ ve
dem câtre ce aspiră generația tînără. 
Care sînt visurile ei fundamentale ? Prin 
ce se leagă de trecut și în ce măsură 
își impune nota specifică ?

Ancheta pe care o deschidem va pur- 
*<?' aS,darA.‘!,lul : "CARE ESTE ’DEA
LUL DV. IN VIAȚA ?" și va cuprinde 
un număr de întrebări pe care le re
producem în pagina a IV-a a ziarului 
nostru de astăzi. Invităm să-și spună cu- 
vîntul toate categoriile de tineri și ti- 
narn r • ■ * j

nu,

nostru do astâzi. Invitam sâ-și spună cu* țvîvtălll i — ■ _. * .
nere>_ indiferent “de profesieȚ loc 
munca, naționalitate, căsătoriți sau 
pe care-i rugăm să ne răspundă cu 
maximum de sincoritate.

IMPORTANT: Cine dorește, este ru
gat ca o dată cu răspunsul să trimită și 
° ’«’“’grafie (portret), care să poată fi 
publicată.
. £dros“ "««tră : București, Piața Scîn- 
teii 1, „Scinteia tineretului".

CITIȚI ÎN PAG. A 4-A:
CHESTIONARUL 

ANCHETEI NOASTRE
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INIȚIATIVA are cuvîntul
FESTIVALUL DE PRIMĂVARA 

AL ARTEI STUDENȚEȘTI
în înttmninarea zilei d# 1 

mai, Comitetul U.T.C. al Cen
trului Universitar București a 
inițiat o interesantă acțiune : 
Festivalul de prilndvară al ar
tei studențești.

Festivalul este organizat In 
scopul promovării al stimulării 
mișcării de artă amatoare în 
rîndul studenților, creșterii ni
velului cultural al spectacolelor 
si. îmbunătățirii conținutului 
lor idelosic si artistic — ne 
spune Mircea Damian, membru 
în Comisia culturală a Centru
lui Universitar București.

El cuprinde un concurs la 
care se pot prezenta formațiile 
artistice din toate institutele de 
invătămînt superior din Capi
tală. In vederea acestui con
curs au fost stabilite categori

ile de spectacole la care se pot 
prezenta concurentli. La toate 
aceste categorii se vor acorda 
premii în bani, materiale cul
turale si excursii. A fost stabi
lit un regulament de desfășu
rare a festivalului el con
cursului care a fost trimis fie
cărui Institut de studii superi
oare din Capitală. De aseme
nea, în paralel, va avea loc si 
un alt concurs, de creație ar
tistică studențească. dedicat 
sărbătoririi a 25 de ani de la 
eliberarea României. Concursul 
este deschis tuturor studenților 
din București si cuprinde probe 
de arte plastice, artă fotografi
că si creație literară.

DAN CONSTANTINESCU

COLOCVIU DESPRE IDEAL
Colocviul tineresc organizat 

de către Comitetul municipal 
Craiova al U.T.C. — „Idealul 
meu — idealul nostru" — și-a 
propus dezbaterea unor proble
me legate de rolul idealului în 
formarea personalității fiecărui 
tinăr. Pentru o definire mai 
concludentă a ceea ce se chea
mă ideal, participantil la discu
ții — tineri din diverse sectoa
re de activitate (student!, elevi.

muncitori, ingineri, functonari) 
— au invitat în mijlocul lor 
persoane marcante ale vieții 
culturale din municipiul Cra
iova. Atenția de care s-a bucu
rat acest colocviu tineresc so
licită din partea organizatori
lor o mal frecventă planificare 
a acestora si o mai largă cu
prindere a tinerilor din oraș.

R. VASILE

Prima acțiune din cadrul 
„Săptăminii dedicate tineretului"

ÎNCEPUTUL ANUNȚA, PENTRU ZILELE URMĂTOARE, AC
ȚIUNI LA FEL DE ANTRENANTE CARE SE VOR BUCURA DE 
ACEEAȘI ENTUZIASTA PRIMIRE Șl PARTICIPARE DIN PARTEA 
TINERILOR DIN SECTORUL 4.

Ieri, sala de festivități a Fa
bricii de pielărie și încălțăminte 
„Flacăra roșie" din Capitală a 
găzduit prima acțiune din ca
drul „Săptăminii dedicată tine
retului". inițiativă aparținînd 
Comitetului U.T.C. al sectorului 
4 și pe care ziarul nostru a pre
zentat-o. succint, în numărul 
său de luni — este vorba de 
concursul intitulat „Istoricul în
treprinderilor noastre". Au par
ticipat echipe de concurent! re
presented Uzina „Timpuri 
noi". întreprinderea de confec
ții și tricotaje „Crinul" și Fa
brica de pielărie șl încălțămin
te „Flacăra roșie". Ineditul în
trecerii, urmărită cu pasiune de 
cei aproape 400 de suporteri din 
sală, a constat în faptul că fie

care din cei 9 concurențl tre
buia să răspundă, pe rtnd. la 
întrebări care priveau istoricul 
dezvoltării celorlalte două în
treprinderi și nu pe al aceleia 
reprezentată de el. în aplauzele 
tuturor celor prezentl. Comite
tul U.T.C. al sectorului 4 a pre
miat răspunsurile celor maî 
bine documentați, notate de ju
riu cu numărul maxim de 
puncte : Lidia Georgescu, de la 
Uzina „Timpuri noi" clasată 
pe locul întîi și urmată, în or
dine. de Solomon Ghidală de la 
Fabrica de pielărie șl încălță
minte „Flacăra roșie" șl de 
Marieta Prodan de la întreprin
derea de confecții și tricotaje 
„Crinul".

M. T.

„VREȚI SĂ FACEȚI 
CUNOȘTINȚĂ ?"

BĂUAȘA ELENA, 28 ani. medic veterinar, str. Grlgoraș 
Nicolae 20 Fălticeni, jud. Suceava (diverse)

CORLECIUC OVIDIU, 20 ani, învățător, comuna Vornlcenl, 
jud. Botoșani, (ilustrate) ,

DOINA MEȘCA, 20 ani, economistă, str. Alex. Lăpușneanu 
40 A sectorul 8 București (diverse)

BATA TEODORU, 26 ani, student, Complex studențesc Tîrgu- 
șor-Copou, Bloc C Iași (ilustrate, diverse)

LENUȚA SOROCEANU, 19 ani, profesoară suplinitoare, sat 
Chetrenl comuna Motoșeni, jud. Bacău (literatură, Ilustrate)

LUPUT NICOLAE, 18 ani, elev, sat Varviz, comuna Popești, 
jud. Bihor, (teme de radioelectronică, radioamatorism, muzică 
ușoară)

RĂDĂȘANU MARICICA, 19 ani, bibliotecară, sat Hreațca, co
muna Vulturești, județul Suceava (ilustrate).

MANOLESCU DORIN, 21 ani, student. Splaiul Independenței 
290, Bloc E sector 7 București (diverse)

GEORGESCU MARINELA. 20 ani, învățătoare, str. Giurgiului 
26 sat Zimnlcele, comuna Năsturelu, jud. Teleorman (ilustrate 
și fotografii de artiști)

PALL IULIU, 18 ani, lăcătuș, Str. Bulturl 9 Hunedoara 
(ilustrate)

BOANCATA TEODORA, 20 ani, funcționară, str. Ceremag 16 
Călărași jud. Ialomița (teme diferite, ilustrate)

GARASTEANU GEANINA, 20 ani. desenatoare tehnică, Șos. 
Olteniței 188—194 Bloc 17 sc. 3 ap. 91 sector 5 București 
(ilustrate)

STROE OCTAVIAN, 20 ani, str. Răzorului 90 Constanța 
(schimb de ilustrate)

• •••• ••«•••

fâncma
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 

rulează la Republica (orele 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Luceafărul (orele 8,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). PLAJELE 
LUMII rulează la București (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Festival 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21), LA EST DE EDEN rulează Ia 
Victoria (orele 8 ,30 ; 11 : 13,30 : 16; 
18,30 ; 20,45). OAMENI ÎMPIETRIȚI 
rulează la Central (orele 12,15 ; 
18,45) ; UN BARBAT ȘI O FE
MEIE (orele 10 ; 14,18 ; 16,30 ; 20,45). 
PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; AVEN
TURA orele 20,30). PE TEREN 
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 8,20—16,30 în continuare l 
18,48 ; 20,46). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele 9 ; 11 ; 13 1 
16 ; UN OM PENTRU ETERNI

TATE orele 18,15 ; 20,30). PAȘA
rulează la Feroviar (orele 8 ; 12,15; 
In continuare ; 14,30 : 16,45 ; 19 ;
21.15) . Excelsior (orele 9 ; 11,15 i
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15). Modern ta
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45). Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Arta (orele
8.45—16,15 tn continuare ; 18,15 ;
20.15) . TARZAN, OMUL MAIMU
ȚA ; FIUL LUI TARZAN rulează 
la înfrățirea (orele 15,30 ; 19). 
„...APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA** rulează Ia Buzeștl (orele
15.30 ; 18 : 20,30). Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). RIO BRAVO ru
lează la Dacia (orele 8,45—14,15 în 
continuare ; 17,15 ; Z0). Miorița (o- 
rele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 18,45). Flo- 
reasca (orele 11 ; 14 ; 17; 20).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN ru
lează la Bucegi (orele 8,30 ; 12; 
15,30 ; 18 ; 20,30). Gluleștl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Aurora (orele 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). UN DE
LICT APROAPE PERFECT rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18). 
ASTA SEARA MA DISTREZ (ru
lează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Drumul Sării (orele 15;
17.30 ; 20). Volga (orele 9,30 ; 16 ; 
18,15 | 30,30). CUȚITUL IN APA

„ATENȚIE! TELEVIZIUNEA 
CONTROLEAZĂ CIRCULAȚIA"

Ne aflăm la dispeceratul cen
tral I.T.B., statul major de te
lecomandă al întregii rețele de 
transport, capabil să suprave
gheze simultan cîteva mii de 
autovehicule. dispersate pe o 
mie de artere ale Capitalei. Vo
lumul mare al traficului — 3,3 
milioane de călători în 24 ore 
— a determinat ca în centrala 
dispeceratului să fie montată 
recent o stație pilot care expe
rimentează poslblitatea obține
rii de informații rapide, de or
dinul zecimilor de secundă, asu
pra situației tuturor autovehicu
lelor angajate în trafic.

Noul sistem informațional, 
automatizat prin circuite elec
tronice. constă în instalarea în 
diverse puncte de pe străzi a 
unor relee de control, „ochiuri 
magice" care înregistrează și 
transmit direct. în centrală, 
prin impulsuri electromagneti
ce. identitatea vehiculului: nu
măr, traseu, ziua, ora. minutul, 
secunda și locul prin care a 
trecut. Datele primite în tele- 
centru sînt sesizate prin semna
le și înregistrate codificat pe 
benzi, păstrate într-o bibliotecă 
documentară de ciroulatie. De

aici oriclnd se poate afla, chiar 
după multi ani, întreaga situa
ție a circulației.

Orice neregulă în circulație : 
deraieri, busculade, ștrangu
lări este sesizată în cîteva frac
țiuni de secundă, aproape si
multan. în dispecerat. Procedeul 
clasic folosit pînă acum era

cameră a fost instalată la In
tersecția din Plata Universi
tății.

Sistemttl de telecontrol auto
mat al circulației este întîrziat, 
șl nu va putea fi generalizat 
decît cu concursul unor între
prinderi industriale capabile 
să execute o serie de piese.

telefonul controlorului de la 
cap de linie, sau dintr-o tutun
gerie cu telefon.

Pentru completarea sistemu
lui informațional, I.T.B., în co
laborare cu catedra de televizi
une în culori a Institutului po
litehnic din București, a ima
ginat un sistem de televiziune 
pe circuit închis, care va per
mite dispeceratului să supra
vegheze și vizual nu numai 
electronic prin camerele de luat 
vederi instalate pe traseu în 
diverse puncte aglomerate, si
tuația circulației. Pînă în pre
zent, experimental, asemenea

Printre acestea, ar fi nevoie 
de cîteva mii de prisme reflec
torizante. „colt de cub" care nu 
pot fi executate decît la I.O.R...

P.S. Televiziunea In eirouit 
închis — ce se va Introduce In 
circulație are la bază lucrarea 
de diplomă a studentului Do
boș Ladislan de la Institutul 
politehnic din București — iar 
transpunerea proiectului în 
practică s-a făcut de către un 
colectiv entuziast de tineri 
Ingineri, saiarlati al I.T.B.

I. M.
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PROGRAMUL

violonist 
Menuhin 

„Me-

VĂ RECOMANDĂM DIN
O. S. T. A.

Recomandăm ci
titorilor noștri ur
mătoarele concer
te șl spectaco
le organizate de 
O.S.T.A. :

• Azi, 25 martie. 
Sala Palatului va 
găzdui concertul 
extraordinar al ce
lebrului 
Yehudi
împreună cu 
nuhin Festival Or
chestra" din Lon
dra.

• Cîntăreata por
tugheză Amalia 
Rodriguez este din 
nou oaspetele tării 
noastre. Intre 29 
martie șl 2 aprilie 
ea va apare în fata 
spectatorilor Sălii 
Palatului in șase 
concerte acompa
niată de o forma
ție orchestrală pro
prie.

• Intre 25 și 29 
aprilie sala Tea
trului de operetă 
va găzdui 6 spec
tacole ale Teatru
lui muzical din

al- 
, oaspeții bul- 

vor prezenta 
operetele „Li

muzical 
Sofia. Printre 
teie, 
gări 
șl i

liacul" șl „Bilei la 
Sofia".

• Luna mal va 
fl marcată de tur
neul — ce se va 
desfășura in Capi
tală și principalele 
orașe din tară — 
Teatrului de pan
tomimi din Wro
claw (Polonia).

• Tot in luna 
mai ne va vizita șl 
Un teatru de pă
puși din Cuba.

• O.S.T.A. va 
organiza în stagiu
nea estivală și un

al Iaurea- 
Festivalulul 
Brașov, la 

care vor participa 
cele trei „purtă
toare** ale Cerbilor 
— Luminița Do- 
brescu (România), 
Hanja Pazeltova 
(R. S. Cehoslovacă) 
și Conny Vink (O- 
landa) — precum 
și cîntăreata elve
țiană Jacqueline 
Midinette, dețină
toarea Premiului 
de popularitate ai 
aceluiași Festival.

turneu
la

Amalia Rodrigue»

LA CRAIOVA-

Festivalul cultural- 
artistic al elevilor
în toate școlile din muni

cipiul Craiova s-a încheiat 
faza lnterclase a festivalului 
cultural-artistic. în afară de 
probele obligatorii (dan
suri. cor. orchestră, soliști, 
recitatorii, școlile si îndeo
sebi liceele teoretice au in
clus în program alte genuri 
de formații care au dovedit 
bogăția resurselor artistice 
ale elevilor.

Amintim în acest Bens, or
chestra semislmfonică a 
liceului pedagogic, forma
țiile de teatru ale liceului nr. 
3 șl grupului școlar de chi
mie. orchestra de muzică u- 
șoară alcătuită numai din e- 
leve ale liceului „Nicolae 
Bălcescu" — singura de acest 
fel — un proces literar reali
zat de liceul industrial ener
getic, dramatizarea unei fa
bule de către elevii liceului 
Industrial de construcții, pre
cum și fanfara de la grupu
rile școlare C.F.R., „Electro- 
putere" si liceul „Nicolae 
Bălcescu".

Rezultatele bune relevate 
cu acest prilej în cadrul 
mișcării culturale de masă 
din rîndul elevilor au de fapt 
rădăcini adinei si puternice 
în preocupările anterioare 
ale comitetului municipal 
U.T.C. Craiova.

V. RAVESCU

Inttlnlrea celor patru spor
tivi — Cornel Oțelea, Slmlon 
Popescu, Ion Corneanu si A- 
lina Goreao — cu admirato
rii lor din orașul Lugoj a în
ceput, proprlu-zia, pe peronul 
gării. Un grup de pionieri 
l-au tntlmplnat pe campionii 
mondiali Slmlon Popescu șl 
Cornel Oțelea cu flori și urări 
de bun venit.

Prezența la Lugoj a grupu
lui de sportivi fruntași era e- 
venlmentul cel mal comentat 
șl așteptat al ultimelor zile. 
Am remarcat prezența, prin
tre spectatori, a loturilor da 
lupte Ubere-senlorl, care re
prezentau județele Arad, Ca- 
raș-Severln, Dolj, Hunedoara, 
Mehedinți, Sibiu șl Timiș la 
„zona" campionatului repu
blican organizată la Lugoj, ca 
șl numeroși handballștl șl gim- 
naștl. Flecare era nerăbdător 
să afle, de la „Idolii" lor, care 
este cheia șl secretul marilor 
performanțe. Antrenorul eme
rit Ion Corneanu, a folosit 
chiar o hartă pentru a vorbi 
despre locurile unde luptătorii 
români au cucerit înalte apre
cieri șl... locuri — Mexic, Ma
roc, București, Minsk, Argen
tina.

In orașul bănățean, conside
rat pe bună dreptate leagănul 
sportului luptelor, o astfel de 
convorbire nu poate dectt să 
captiveze. Spectatorii mal 
vîrstnlci ș!-au reamintit cu a- 
ceastă ocazie de luptătorii lu
gojeni Franclsc Horvath — 
medaliat cu bronz la Mel
bourne, Flllp Borlovan, cam- 
Ston balcanic tn 1948, de Ion 

orvath — participant la o- 
llmplada de la Berlin în 1836, 
de nu mal puțin cunoscuțli 
Lazăr Bujor, Alexandru Șuii, 
Dtxl Popovlcl, Dumitru Ttr- 
ziu — primul maestru al spor
tului la lupte din țara noas
tră, de... luptătorul Ion Cor
neanu, azi oaspete de onoare 
al lor. Slmlon Popescu, ca 
urmaș al acestor tradiții, a 
completat recent buchetul 
performanțelor lugojene cu ti
tlul de campion al lumii, ob
ținut la Mar del Plata.

Prezența elevei din clasa a 
X-a a Liceului nr. 2 din Lu
goj, Alina Goreac, campioană 
națională de Junioare șl com
ponentă a lotului republican, 
alături de acești sportivi frun
tași atestă furnizarea de către 
sportul lugojan a unor noi ta
lente. In sală, ca orice spec
tator, se afla șl profesoara 
Isar Tatiana, antrenoare Ia 
Școala sportivă Lugoj, aceea 
care a îndrumat pasiunea ti
nerel eleve, pentru prima oa
ră, spre gimnastică. Este de 
înțeles, deci, de ce aplauzele 
s-au adresat tn egală măsură 
șl sportivei șl profesoarei. Ca 
și antrenorului Ioslf Kozur — 
un nume mal puțin cunoscut

— de la C.S.M. Reșița, acela 
care l-a descoperit șl inițiat 
pe actualul campion mondial 
Popescu.

Cornel Oțelea, căpitanul e- 
chipel naționale de handbal, 
jucătorul care face legătura 
dintre „echipa de aur" șl re- 
grezentatlva de astăzi, a vor- 

it tinerilor, numeroșilor săi 
admiratori, despre cele două 
titluri mondiale cucerite, Ia 
Dortmundt șl Praga, de echipa 
României. „Șaptele" național 
întors recent, victorios, din 
Franța s-a angajat, pentru e- 
dlțla 1970 a C.M. șl pentru 
Milnchen 1972, la reînnodarea 
șirului marilor victorii. Căpi
tanul reprezentativei de hand
bal n-a formulat, textual, un 
astfel de angajament, dar ti
nerii au înțeles cu ușurință că 
tocmai acesta este obiectivul 
nr. 1 al handbaliștllor noștri, 
al lui Cornel Oțelea.

★
Dialogul tinerl-sportlvll lor 

preferați a continuat duminică 
la Reșița. In sala de sport din 
localitate, cel 180 de flnallștl 
al campionatului republican 
de lupte al școlilor profesio
nale au primit oaspeți dragi 
șl mult așteptați : tandemul 
luptătorilor medallațl cu aur 
și argint la Mar del Plata, 
Slmlon Popescu șl Cornel Tur
turea, împreună cu maestrul 
emerit al sportului la box, 
Gbeorghe Flat și handbalistul 
Cornel Oțelea. Turturea a gă
sit cu ușurință calea spre Ini
mile micilor luptători. Nu cu 
mulțl ani în urmă, el însuși 
Iși făcea debutul pe saltelele 
reșițene, ca junior ce avea să 
progreseze, tn clțiva ani, pînă 
la consacrarea pc plan mon
dial. Gheorghe Flat a evocat 
la rîndul său, amintirea ani
lor de glorie al boxului reșl- 
țean, al sportului reșlțean.

Foto-reportaJ de 
VIOREL RABA
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SUS : Slmlon Popescu șl 
Alina Goreac împart cu 
primii lor antrenori flo
rile primite în dar. JOS : 
Sub privirile antrenorului 
Corneanu. gimnasta Alina 
Goreao rezolvă o nouă 

întrebare

ȘTIAȚI CĂ...
...colectivul Uzinei de mașini 

„Unlo" din Satu Mare a ob
ținut un nou succes în direc
ția performanțelor tehnice ale 
produselor realizate 7 Este 
vorba de fabricarea unul trans
portor, cel mal lung la noi tn 
țară, măsurînd 1114 metri li

niari, cu o lățime a benzii de 
transport de 1 200 mm. Livrat 
exploatării de calcar Mahmu- 
dla (Dobrogea), noul utilaj va 
transporta 600 tone calcar pe 
oră.

V. MOINEAGU

ÎN APRILIE PE ECRANE
• O nouă producția a Ca

sei de filme București : fil
mul regizorului Alecu Crol- 
toru VIRSTELE OMULUI. 
Dansurile, cîntecele, obice
iurile șl tradițiile poporului 
român sînt prezentate în a- 
ceastă baladă cinematogra
fică de lung metraj.

• Kurt Hoffman îșl conti
nuă sarcasticele parodii cu 
VREMURI MINUNATE LA

SPESSART, film în care 
este distribuită celebra co- 
mediană LIselotte Pnlver.
• TATA — film maghiar 

care a obținut Marele Pre
miu Ia Festivalul Internațio
nal de la Moscova in 1967 — 
regizat de Istvan Szabo. E o 
analiză matură a evenimen
telor postbelice. Pe generic, 
alături de cunoșcuțil Miklos 
Gabor șl Tolna! Klarl, un

In prim plan, Rudolf Hrusinsky, protagonistul filmului 
„Crimă In stil personal"

cuplu în plină afirmare : 
Andras Balint șl Katl So- 
Iyom.
• Un film biografic, co

producție sovleto-norvegia- 
nă : NUMAI O SINGURĂ 
VIAȚĂ. E vorba de transpu
nerea pe ecran a vieții cele
brului explorator polar Frid
tjof Nansen.
• Studiourile cehoslovace 

ne prezintă : o comedie cu 
umor „negru". CRIMA IN 
STIL PERSONAL (realizat 
de Jiri Weiss, autorul filme
lor ,,Romeo, Julieta șl întu
nericul" si „Capcana lupi
lor") șl o ecranizare după 
Turghenlev, APELE PRI
MĂVERII.
• Studiourile Iugoslave 

ne oferă : un film de război, 
CĂLUGĂRIȚA ȘI COMI
SARUL, șl comedia satirică, 
AM DOUĂ MAME ȘI DOI 
TAȚI.
• Ultima parte a unei tri

logii regizate de Antonioni, 
ECLIPSA, urmare a analizei 
psihologice începute ou 
„Aventura" și „Noaptea**. 
Filmul este istoria unui alt 
eșec erotic în care „vinovă
ția" cuplului tine tot de tuse
le oondfționări sociale ee

deformează existenta. Pro
tagoniștii filmului: Monica 
Vittl și Alain Delon.

• O relntilnire cu Richard 
Burton și Elisabet Taylor: 
filmul COMEDIANȚII, a- 
daptare cinematografică de 
Peter Glenville după nn 
roman de Graham Grenne.
• NOAPTEA E FĂCUTĂ 

PENTRU A VISA e. în ciu
da titlului, o antrenantă co
medie polițistă în care

apar Phillippe Lerby șl Ca
therine Spaak.
• In sfirșit, două vester- 

nuri realizate în studiourile 
europene, producția DEFA : 
PE URMELE ȘOIMULUI 
și ADIO GRINGO, film cu 
o distribuție italo-franco- 
spaniolă, regizat de un ita
lian, Georgio Stegani. care 
lemnează pe generic — din 
motive publicitare — Georg 
Finley,

Jfontca Vilii tn „Eclipsa"

IPiNTIR.U TOMIPUIL DV. LIIIBER
rulează la Cotrocenl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). PENTRU INCA PU
ȚINI DOLARI rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,18 ; 13,30 ; 16 | 18,15 ;
20,30). Grlvlta (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30). Gloria (o-
rele 9 ; 11,15 i 13,30 ; 18 ; 18,15 ;
20,30). Tomis (orele 9,30 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30). MARELE ȘAR
PE rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18). CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Popular (orele
15.30 ; 19,30). JUDOKA, AGENT
SECRET rulează la Munca (orele 
18 ; 18). AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER ; MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Cosmos ta
rele 15,30 ; 19). PIANELE MECANI
CE rulează la Flacăra (orele 18,30; 
18). TAFFI ȘI VINATORUL ru
lează la Vltan (orele 15,30). CASA 
MAMEI NOASTRE rulează la Ra
hova (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; IN ORAȘUL „S- orele 
20,30). FELDMAREȘALA rulează

la Pacea (orele 15.30 ; 18 ; 20,30). 
împușcaturi sub spinzu- 
RATOARE rulează la Crîngașl țâ
rele 15,30. 18 ; 20,15). DRAGA BRI
GITTE rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15). CAMPIONII — 
MlNDRIA NOASTRĂ i REGELE 
FOTBAL ; PLEDOARIE PENTRU 
VOLEI ; SPORTUL DE IARNA 
IN MUNȚII ROMÂNIEI ; CULTU
RISMUL ; PLEDOARIE PENTRU 
BOX ; ATLETISM ; DOMNIA SA, 
PIETONUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 8—21 In continuare).

MARȚI, M MARTIE IBM

Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : TOPAZE 
— ora 19,30 ; (sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 18,30 ; 

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Studio) t SFINTUL MITICA 
BLAJINU — ora 20 ; PHOTO FI
NISH — ora 15 ; Teatrul Mic t 
CINCI SCHIȚE ; CÎNTAREAȚA 
CHEALA — ora 20 ; Teatrul „C. 
I. Nottara" (sala din B-duI Ma- 
gheru) : VIJELIE IN CRENGILE 
DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(sala Studio) : FEDRA — ora 15 ; 
ENIGMATICA DOAMNA „M" — 
ora 20 ; Teatrul Gluleștl t PĂLĂ
RIA FLORENTINĂ — ora 19,30 ; 
Studioul IA.T.C. t DON QUIJOTE 
— ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei) t PA- 
PUCIADA — ora 10 ; (sala din 
str. Academiei) ; BĂIATUL ȘI 
VINTUL — ora 10; Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) 1 CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO — ora 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei) i FEMEI, FEMEI,
FEMEI — ora 19,30 ; Teatrul de 
estradă „I. Vasllescu": DE LA 
BACH LA TOM JONES — ora

19,30 ; Circul de stat : CIRCUL 
„ORION" (R. P. Bulgaria) — ora 
19,30.

MARTI, 25 MARTIE 1969

• 17,30 — Telex TV • 17,35 — 
Pentru elevi : Consultații la lim
ba română (clasa a VHI-a). Gra
matica • 16,05 — Limba engleză. 
Lecția nr, 50 • 18,30 — Pentru 
copil : „Micii meșteri mari". Cum 
ne facem o lunetă 7 • 19,00 — 
Telejurnalul de seară • 19,30 — 
Monografii contemporane. Extem
poral. Film de Nicolae Holban. 
Imaginea i George Brătlanu • 19,50 
— Desene animate • 20,00 — Ac
tualitatea științifică o 20,30 — Te- 
leclnemateca umorului • 21,05 —

Turneul melodiilor. Muzică ușoa
ră românească • 21,40 — Lira — 
emisiune de versuri • 21,50 — 
Cronică muzicală de Smaranda 
Oțeanu • 22,20 — Varietăți pe 
peliculă • 22,45 — Telejurnalul de 
noapte • 23,00 — Închiderea emi
siunii.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
• Recital de operă șl balet sus

ținut de prlm-sollști al Operei Ro
mâne (Sala Mare, marți, ora 20,30).

• Noutăți din muzica ușoară, 
prezentate de studentul Camil Pe
trescu ; „Vogue" ; „Adamo" — 
versurile cintecelor sint recitate 
de Anca Peter șl Marina Mărutză. 
Ctntece populare Interpretate de 
Mircea Florian (Student-Club, 
marți, ora 20).
CLUJ
• Ciclu de jurnale din viața 

universitară, prezentat de clne- 
clubul studențesc ; Filmul artlstle 
„Jurnalul unei femei In alb" (sala 
de spectacole, marți, ora 17).

• Pagini din istoria artelor t 
Barocul în Flandra șl Olanda —

CONCERTUL 
UNIFORMELOR

Dumlnlcâ, 23 martie, ora 19,80, 
în Sala Ateneului român, corul 
Liceului „Mihai Viteazul*4, compui 
din 200 de elevi șl eleve, dirijat 
de profesoara Valeria Nlca avînd 
la plan pe Marta Joja, au pre
zentat, In fața unul numeros pu
blic — profesori, părinți șl elevi 
al diverselor școli, un concert de 
muzică compus din piese corale 
clasice șl contemporane.

In program : Imnul Liceului 
„Mihai Viteazul44 — compus de 
maestrul Ion Chlrescu — eu o- 
cazla sărbătoririi centenarului li
ceului, „Soare nou, partid Iubit*4
— de C. Palade, „Sara pe deal44
— de V. Popovlcl, pe versuri de 
M. Emlhescu, „Pul de lei44 — de 
Ionel Brătlanu, „Slăvită Româ
nie44 de M. Neagu, „Voința nea
mului*' de Ion Grigore Danleles- 
cu, „Cîntecul cucului44, de Ion 
Chlrescu, „Folclcă a bobului44 — 
G. Dumitrescu, „Lîngă leagăn* — 
Nicolae Oancea, Corul țăranilor 
din opera „Cavaleria rusticană4* 
de P. Mascagni, „Serenada napo
litană44 — de Ceaikovski, „Fante
zia în do major pentru plan, cor 
șl orchestra opus 80“ de Ludwig 
van Beethoven.

Este pentru prima oară, de 
foarte mulțl ani, cînd o școală 
este trecută pe afișul de concer
te al Ateneului. Valoarea artisti
că a spectacolului, virtuozitatea cu 
care au fost Interpretate piesele 
de către elevii acestui liceu, ne 
îndeptățesc să recomandăm orga
nizarea unor asemenea spectacole 
șl altor licee din Capitală, cu o 
îndelungată tradiție muzicală. 
Despre acest concert, un amă
nunt interesant. Seara de muzică 
oferită de elevi publicului, a fost, 
în același timp, $1 un spectacol 
omagial dedicat octogenarului 
compozitor, ion Chlrescu «— re
cent sărbătorit, care păstrează le
gături strînse cu acest liceu.

I. M.

• •••••

prezintă asist, unlv. Nicolae Sa- 
bău. Proiecții (sala de dans, marți, 
ora 20,30).
• Stagiunea teatrală studen

țească 1968—1969 : „Cînd luna e 
albastră", comedie In 3 acte, de 
Hugh Herbert — Interpretează e- 
chlpa de teatru a Institutului me- 
dlco-farmaeeutlc (sala de specta
cole, miercuri, ora 20,30).
GALAȚI
• Interviul săptăminii i „Pers

pectivele dezvoltării construcțiilor 
de nave în țara noastră" — parti
cipă lng. Gelu Kohn, director Îs 
ICEPRONAV — Galați (sala nr. 
19, marți, ora 20).
• Seară literară. întllnlre cu 

membrii cenaclului municipal 
„Costache Negri" șl al cenaclului 
literar studențesc „Mlhall Sado- 
veanu" (sala nr. 10, miercuri, 
ora 20).

IAȘI
• Medalion Franz Lehar — par

ticipă soliști al Operei din Iași 
(Clubul Artelor, marți ora 20).
• Clasici al picturii românești ! 

Ștefan Luchlan — prezintă prof. 
Georgeta Cohn (Clubul Artelor, 
miercuri, ora 20).
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irm ÎN MUNCĂ • IN VIAȚA DE ORGANiZATiE
Masă rotundă 

organizată 
la Combinatul 
petrochimic — 

Pitești
AU PARTICIPAT

Ing. COSTACHE SAVA 
director general 

Ing.
ALFONS POLIHRONIADE 

director tehnic
Ing. PAVEL OBLOJA 

inginer șef 
Ing. DUMITRU RIZESCU 

din Ministerul 
Industriei Chimice

Ing. DAN DAVID 
șeful secției 

piroliză a combinatului

In partea de sud a Piteștiului 
se profilează din ce în ce mal 
pronunțat un important obiectiv 
industrial — Combinatul petro
chimic, unitatea cea mai repre
zentativă a celei mai tinere ra
muri industriale a județului 
Argeș, prin a cărei intrare 
in funcțiune, la întreaga ca
pacitate, în anul 1970, se va 
obține o producție valorică 
echivalentă cu întreaga produc
ție a Piteștiului, realizată în

La instalațiile moderne, numai 
lucrători cu înaltă pregătire

— Combinatul petrochimic 
Pitești după cum se știe, trebuie 
să dea, încă din acest an, pro
duse în valoare de peste 600 mi
lioane lei. Care sînt preocupă
rile actuale ale conducerii teh- 
nico-administrative a combinatu
lui în formarea și pregătirea ca
drelor ?

Ing. PAVEL OBLOJA — For
marea cadrelor de specialiști — 
muncitori, tehnicieni, ingineri — 
a ridicat probleme deosebite 
datorită, în primul rînd, lip
sei de tradiție în petrochimie, a 
lipsei de cadre cît de cît for
mate. Prin școlile profesionale 
nu puteam asigura în întregimo 
necesarul de forță de muncă spe
cializată și de aceea ne-am orien
tat spre atragerea muncitorilor 
necalificați din comunele și sa
tele din împrejurimi — ceea ce 
va asigura o stabilitate mai mare 
a muncitorilor — în forme de 
calificare adecvate, diferențiate 
pe meserii și grad de pregătire. 
In acest scop, ei au fost trimiși 
în unitățile industriale similare 
din țară (la Combinatul petro
chimic Ploiești, Combinatul de 
fire și fibre sintetice — Săvi- 
nești, Combinatul de cauciuc 
sintetic din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej etc) unde li s-a asigu
rat asistență tehnică permanentă, 
s-a întreprins un control eficient 
din partea conducerii combina
tului nostru. Evident, problema 
ce se ridica era aceea a „unifor
mizării" pregătirii întregului per
sonal dat fiind că nu peste tot 
procesele de producție din cele
lalte unități petrochimice coincid 
în totalitate cu cele existente aici.

Ing. DAN DAVID : — Aș vrea 
să completez ideea tovarășului in
giner șef Obloja. Mă întreb de ce 
Ministerul Invățămîntului, Minis
terul Industriei Chimice nu a- 
cordă atenția cuvenită recrutării 
cadrelor chiar din imediata apro
piere a Piteștiului. Și acest lucru, 
cred, e valabil pentru oricare 
alt obiectiv industrial indiferent 
de ramura economică la care 
ne-am referi. Se știe prea bine 
cite greutăți se ivesc pe parcurs 
— înțelegînd prin asta perioada 
care urmează punerii în funcțiune 
a unității respective — din cau
ză că, în marea lor majoritate, ti
nerii sînt din alte județe. In fond, 
dacă stăm și analizăm puțin lu
crurile, și în combinatul nostru 
cei mai mulți provin din jude-

— Atenție 1 Vin trailerele 1
Aceste cuvinte lapidare pot fi 

zilnic auzite pe șantierele orașu
lui, dar cu deosebire în zona Ber- 
ceni Sud, unde Întreprinderea de 
construcții prefabricate de beton 
București și-a dezvoltat un larg 
front de lucru.

Trailerele, după un drum lung, 
— adeseori de la un capăt la ce
lălalt al orașului — aduc aici 
prețiosul transport: panouri mari 
prefabricate din beton. Macara
lele nu au nici un moment de ră
gaz. Intre cer și pămînt, balansea
ză uriașele panouri care încet, 
încet sînt coborîte cu dibăcie de 
mîinile îndemînatice ale montă
rilor constructori, pe planșeul u- 
nui nou etaj.

Combinatul de case nu este o 
metaforă gratuită. El s-a consti
tuit la începutul acestui an da
torită fuzionării Întreprinderii de 
prefabricate Militari cu Întreprin
derea de construcții-montaj nr. 4 
Acum, această puternică unitate 
de construcții este chemată să 
îmbine activitatea de realizare a 
panourilor mari prefabricate din 
beton cu execuția, înțelegînd prin 
aceasta și finisajul viitoarelor lo
cuințe.

Să intrăm — pentru o scurtă 
vizită — la secția de panouri 
mari. Aici lucrează cel mai tânăr 
colectiv al Combinatului de ca

PETROCHIMIȘTII DIN PITEȘTI
Ing. COSTAChE SAVA Ing. ALFONS POLIHRONIADE Ing. PAVEL OBLOJA

Înainte de actionarea
PRIMULUI BUTON DE COMANDA

urmă cu doi ani. Circa 11000 
de constructori și montori lu
crează la ridicarea acestei noi 
cetăți a petrochimiei românești, 
pe care, în prezent, o pregătesc 
pentru premiera sa industrială: 
intrarea în producție, încă în 
acest an, a complexului de piro
liză.

Este pregătit beneficiarul pen
tru punerea în funcțiune a a- 
cestui important obiectiv indus
trial, dispune el de forța de mun
că necesară, de structură și califi
care corespunzătoare ?

țele Bacău și Prahova. E fără în
doială de prisos să mai arătăm că 
în astfel de situații fluctuația 
forței de muncă se menține la o 
valoare exagerat de mare. Și lu
crurile nu sînt așa de simple dacă 
ne gîndim la zestrea tehnică a u- 
nui combinat ca cel din Pitești.

Inginer DUMITRU RIZESCU 
— Ceea ce a spus tovarășul Da
vid mi se parte destul de im
portant. Esențial este să se țină 
seama de aceste propuneri în 
perspectiva recrutării și pregătirii 
profesionale a tinerilor — indi
ferent care ar fi forma concretă 
de școlarizare. Aș mai adăuga, 
însă, un singur lucru : Ministerul 
Invățămîntului, împreună cu Mi
nisterul Industriei Chimice ar tre
bui să se preocupe în modul cel 
mai serios pentru o „zonare" a 
tradițiilor în pregătirea chimiș- 
tilor, să creeze o adevărată școală 
în marile „cetăți" ale industriei 
noastre chimice, pentru pregăti
rea tinerelor cadre necesare pe
trochimiei (și chimiei în general) 
de mîine.

Ing. COSTACHE SAVA — Pe 
cît a fost posibil am asigurat 
participarea nemijlocită — unde 
condițiile au permis, activitatea 
de instruire s-a desfășurat și pe 
schimburi — a lucrătorilor noștri 
în procesul de producție, prin 
suplinirea efectivă a muncitorilor 
de bază din unitățile respective. 
Inițiativa de care aminteam s-a 
concretizat în aceea că, la sfîrși- 
tul perioadei de școlarizare în 
întreprinderile similare cu a 
noastră, s-a trecut Ia o nouă 
fază — testarea pe post a opera
torului chimist. Analizele psiho- 
fiziologice întreprinse cu acest 
prilej ne-au permis să alegem nu
mai pe acei lucrători care au 
făcut dovada unei pregătiri pro
fesionale corespunzătoare locului 
de muncă respectiv, alții fiind 
retrogradați sau înlocuiți, pur și 
simplu, de la instalații. Ceea ce 
trebuie să remarcăm aici este 
faptul că, aplicînd procedeele 
moderne de testare a capacității 
și aptitudinilor fiecărui lucrător— 
în cazul nostru: operator chi
mist — în speță, de verificare a 
pregătirii profesionale a tînăru
lui muncitor putem asigura, în 
perspectivă, garanția exploatării 
fără „riscuri" a instalațiilor de 
înaltă tehnicitate cu care este în
zestrată unitatea noastră.

se. Facem cunoștință cu maiștrii 
Marian Dima, Teodor Hristescu, 
Gheorghe Ioniță, cu șefii de bri
gadă și lucrătorii Paul Ene, Ale
xandru Ilie, Dumitru Baboi și 
Aurel Ștefan. Maistrul Marian Di
ma ne mărturisește :

— Sîntem acreditați ca cel mai 
tînăr colectiv de muncă. Dar nu 
acesta este esențialul. In anul 
1968 am fost declarați evidențiați 
și mulți dintre noi, fruntași în în
trecerea socialistă. Fiecare lucră

Combinatul de case
tor, de la șeful de brigadă și pî- 
nă la maistru, învață din tainele 
acestei meserii pretențioase, pen
tru ca tot mai multe panouri 
mari să întrunească cerințele ca
lității, condiție absolut obligato
rie pentru menținerea ritmului de 
execuție pe șantiere.

Secția beton celular autoclavi- 
zat. La „posturi" se afla tura con
dusă de maistrul Constantin Geor
gescu, care în anul 1968 a reali
zat 39188 mc beton, depășind

Ing. DUMITRU RIZESCU
Ing. DUMITRU RIZESCU. — 

Măsura preconizată de conduce
rea tehnico-administrativă a com
binatului din Pitești, și mai exact 
procedeul testării pe post, de care 
amintește aici tovarășul director 
general Sava, are un rol de prim 
ordin în desfășurarea viitoare a 
procesului de producție, în asi
gurarea exploatării, în bune con- 
dițiuni, a utilajelor și instalațiilor. 
Ceea ce aș vrea, însă, să adaug

Operatorul chimist 
în „retortele" perfecționării

— Rezultă că pentru o primă 
etapă putem discuta de asigu
rarea forței de muncă într-o 
structură corespunzătoare cerin
țelor de funcționare a primului 
obiectiv — complexul de piroliză. 
Ce vizează perspectiva ?

Ing. ALFONS POLIHRONIA
DE — Problema pregătirii cadre
lor, ținînd seama de perspectivă, 
se pune cu și mai mare acuitate 
atunci cînd ne referim la acele 
zone, puncte geografice, cum este 
Piteștiul, care nu au o tradiție 
în ramura petrochimiei — ea în
săși tînără între ramurile econo
miei naționale. Este, de altfel, 
bine cunoscut că în marea lor 
majoritate nucleele de bază din 
combinat le formează muncitorii 
de categorii ridicate de calificare 
(VI, VII, VIII), muncitori spe
cializați în alte unități industriale. 
Dar actualele școli profesionale 
pregătesc muncitori pentru ca
tegorii de încadrare tarifară infe
rioare (III, IV). Pentru ca un 
absolvent să ajungă la categoriile 
VI, VII, în condițiile actualei le
gislații este nevoie de 7—8 ani 
— exact perioada după care a- 
cesta este depășit de modifică
rile ultrarapide ale tehnologiilor 
de fabricație. Existența unor școli 
de profil care să asigure imediat 
după absolvire o înaltă speciali
zare, echivalentă cu pregătirea 
necesară unui specialist de ca
tegoria a Vll-a, de pildă, ar per
mite cred eu nu numai un spor 
de productivitate a muncii și o 
mai bună calitate a producției 
fabricate, ci și o mai mare sta
bilitate a cadrelor în interiorul 
aceleași meserii, o mai rapidă 
adaptare a lucrătorului (în cazul 

cu 3 500 mc turele de sub îndru
marea tehnică a miștrilor Toma 
Nae și Ilie Anghel. După primele 
două luni din acest an, întrece
rea socialistă este deosebit de 
pasionantă, fapt demonstrat în 
momentul de față de sensibila e- 
galitate existentă între ture. 11 în
treb pe maistrul Constantin Geor
gescu despre modul cum și-a or
ganizat tura în acest an.

— Contez pe îndemînarea pro
fesională a muncitorilor care au 

de acum o vechime de peste doi 
ani. Acordăm, de asemenea, a- 
tenție pregătirii tinerelor cadre. 
Fiecare dintre noi răspunde în 
procesul tehnologic de cîte un vii
tor lucrător, fie la formare, la 
turnare și decofrare.

Pornim spre șantierele din Ber- 
ceni Sud. La unul din blocuri, în 
mijlocul unui grup de construc
tori, l-am întâlnit pe inginerul 
George Moșinoiu, directorul ge
neral.

Ing. DAN DAVID
este că testarea, după părerea 
mea, ar trebui să înceapă odată 
cu selecționarea pentru școlariza
re, astfel îneît, atunci cînd mun
citorul este format — și n-are im
portanță în ce unitate — să aibă 
acel „plus" de receptivitate pe 
care îl dau aptitudinile sale psi- 
hofiziologice, „chemarea" mese
riei, dacă mă pot exprima ast
fel.

nostru — a operatorului chimist) 
la noile condiții de exploatare și 
funcționare a instalațiilor.

— Acest lucru ar facilita, de 
bună seamă, și schimbarea ra
portului între operatorii chimiști 
și mecanicii de întreținere, în 
sensul că, primii, dtspunînd de o 
înaltă calificare — și deci o mo
bilitate mai mare în meserie, pot 
prelua o serie de operațiuni pe 

,, care le execută în prezent me
canicul de întreținere.

Ing. DUMITRU RIZESCU — 
De altfel, ținînd seama de numă
rul relativ mare de mecanici ne
cesari întreținerii instalațiilor 
cred că merită atenție, după pă
rerea mea, transformarea actualu
lui sector mecanic al combinatu
lui într-o întreprindere speciali
zată, de sine stătătoare, care să 
execute reparațiile centralizat.

— Vă referiți la toate cate
goriile de reparații P

Ing. DUMITRU RIZESCU — 
Nu. Am în vedere doar repara
țiile capitale, celelalte rămînînd, 
de data aceasta — în accepția 
ideii exprimate de tovarășul di
rector tehnic Polihroniade de a 
se crea școli de profil de speciali
zare — direct în seama operato
rului chimist de înaltă calificare.

Ing. DAN DAVID — Avanta
jele ar fi în acest caz, evidente. 
In primul rînd — ceea ce mi se 
pare foarte important — s-ar 
ajunge la o specializare mai pro
nunțată a personalului de între
ținere paralel cu reducerea sub
stanțială a numărului acestuia 
(cel puțin la jumătate).

— Referindu-ne în continuare 
Ia acest raport, între mecanici 
și operatori, cum trebuie privită 
actuala programă de învățămînt

— V-am căutat la combinat. 
Nici un cadru tehnic nu se afla 
prin birouri.

— Este firesc. Constituim de 
puțin timp o întreprindere com
plexă, cu sarcini de plan de ma
re răspundere. In 1969 avem de 
realizat 4 300 de apartamente, 
dintre care 840 cu grad diferen
țiat de confort. încă de pe acum 
ne-am propus să înființăm o nouă 
linie tehnologică destinată în ex
clusivitate panourilor mari.

— Această zăpadă căzută din 
abundență a constituit un impe
diment pentru constructori. Ce va 
însemna pentru dumneavoastră 
trimestrul întâi ?

— Executăm 400 de aparta
mente în Titan CV 2—6 și Ber- 
ceni I și II Sud. La începutul 
lunii aprilie vom da în funcțiune 
linia a patra tehnologică, care va 
avea ca prim obiectiv executarea 
a 1 500 de apartamente. Curînd, 
o dată cu sosirea primăverii, 
vom ataca obiectivele pe care le 
avem de îndeplinit.

...Un alt transport de trailere 
se apropia de șantier. Macaralele 
au intrat din nou în funcțiune. 
Rămînem cu privirea fixată la 
dansul aerian al panourilor mari, 
care pendulează aproape ireal 
între cer și pămînt...

PETRE GHEORGHIU 

relativ la pregătirea elevului din 
școala profesională ?

Ing. PAVEL OBLOJA. — Se 
impune și la noi, așa cum de alt
fel confirmă dezvoltarea impe
tuoasă a chimiei contemporane, 
ca școala profesională să fie chiar 
în incinta combinatelor și contro
lată în permanență de acestea. 
Mai mult, discipline cum sînt 
fizica, chimia, etc. să fie predate 
de cadre de specialiști din unită
țile respective — capabile să asi
gure osmoza pregătirii teoretice 
cu aplicațiile practice, în măsură 
să urmărească și să explice „pe 
viu“ întreaga gamă de probleme 
cuprinse în tematica elaborată.

Ing. DUMITRU RIZESCU — 
Vreau să fac o precizare. In pre
zent putem afirma că instruirea 
practică a tînărului din școala 
profesională reprezintă, conform 
programei analitice existente, cam 
55 la sută, iar la elevii din liceele 
de specialitate, 50 la sută. Ceea 
ce, firește, este nesatisfăcător. Aș 
propune, deci, ca într-o pri
mă fază — de doi ani — să 
se insiste cu predilecție asupra 
însușirii cunoștințelor mecano-e- 
nergetice și numai după aceea 
pe adincirea cunoștințelor de 
tehnologie propriu-zisă. De altfel, 
noi am introdus, în cadrul școli
lor profesionale de chimie, încă 
de pe acum doi ani, „laboratoa
rele tehnologice".

— Și ce s-a constatat după 
această perioadă relativ scurtă ?

Ing. D-TRU RIZESCU — O 
apropiere mai mare a tînărului 
de instalații, o cunoaștere mai 
temeinică a tehnologiei și, mai 
ales, operativitate mai pronunțată 
în intervenții.

— Este bine că se acordă a- 
tenție, prin înființarea acestor la
boratoare tehnologice însușirii e- 
lementelor practice, de către elev, 
încă de pe băncile școlii. Dar, 
întrebăm: se asigură ulterior 
acea continuitate în pregătirea 
lui, se îngrijește conducerea teh- 
nico-administrativă, șefii de sec
ții, maiștrii, întotdeauna, de însu
șirea deprinderilor practice ime
diate, de asigurarea acelui cadru 
propice îmbinării cunoștințelor 
teoretice cu cele practice întâl
nite acolo, la instalații ?

Ing. DAN DAVID — La drept 
vorbind lucrurile nu se prezintă 
așa cum ar trebui. Se constată, 
de pildă, și nu de puține ort, că

OLIMPIADA UMERILOR MECANIZAIORI
(Urmare din pag. I) 

reglarea, în funcție de diverși 
factori, a semănătorilor, combine
lor și tractoarelor ; am vizionat 
filme pe teme de tehnica secu
rității muncii și prezentarea nou
tăților tehnice. Intr-un cuvînt, am 
învățat; am învățat atît din con
vingerea că astfel ne vom des
curca mai bine în producție dar 
și pentru că fiecare dintre noi ar 
fi dorit să cîștige concursul, să 
fie considerat cel mai bun“.

Și, Tuluceștiul nu este un 
exemplu singular. In județul Te
leorman, toți cei aproape o mie 
de tineri mecanizatori au fost 
antrenați la un complex de ac
țiuni inițiate cu prilejul desfășu
rării fazelor olimpiadei, ceea ce a 
creat și a menținut permanent 
acea atmosferă propice asimilării 
a noi cunoștințe, generalizării 
experienței pozitive. Finala pe 
județ s-a desfășurat în cadrul 

Ilie Iepure de la I.M.A. Lunca, județul Teleorman (clasat pe lo
cul II la faza finală a Olimpiadei tinerilor mecanizatori) în mo

mentele de maximă încordare ale probei practice

►

nu există interes suficient nici 
din partea conducerii, a celor
lalți factori și nici din partea 
elevilor-practicanți. Situația s-ar 
schimba, după părerea mea, 
dacă practicanții ar fi încadrați 
efectiv în producție.

Ing. COSTACHE SAVA — 
Fiindcă sîntem la acest capitol 
— al responsabilității ambelor 
părți în asigurarea, încă de Ia 
început, a unei pregătiri profe
sionale temeinice, eu aș zice și 
altceva. Dacă, spre exemplu, 
combinatul petrochimic din Pi
tești are nevoie, în perspectivă, 
de 400 de muncitori (viitori ope
ratori), care se pregătesc pentru 
meseria aleasă într-o unitate si
milară cu a noastră — noi fiind 
aceia care suportăm cheltuielile 
de școlarizare — să avem posi
bilitatea legiferat de a trage 
la răspundere dacă e cazul între
prinderea respectivă. în acest 
sens eu aș propune ca după efec
tuarea probelor de testare pe lo
cul de muncă dacă o parte din 
lucrători nu corespund, atunci

Specialistul din petrochimie-

Vă propunem să plasăm 
în continuare discuția pe terenul 
rolului și locului specialistului de 
înaltă specializare, al inginerului 
chimist,’ în dirijarea proceselor 
de producție, în asigurarea ca
drului necesar perfecționării con
tinue a tehnologiilor în petro
chimie.

Ing. ALFONS POLIHRONIA
DE — Pe specialistul din petro
chimie, ca de altfel pe oricine 
din altă ramură industrială, îl 
văd un tehnolog bun, și un chi
mist desăvîrșit. Acest lucru însă 
nu se poate realiza atîta timp 
cît o bună parte din absolvenții 
Facultății de chimie industrială 
se îndreaptă către unitățile Mi
nisterului Industriei Construcții
lor de Mașini (întreprinderi de 
construcții-utilaj chimic), atîta 
timp cît sectorului de exploatare 
și întreținere propriu-zisă a in
stalațiilor chimice nu i se repar
tizează, în proporțiile cerute, ca-

„Săptămînii mecanizatorului", 
formă ce a evidențiat și mai 
pregnant evenimentul. In gene
ral, în organizarea acestei ample 
acțiuni a lipstt rigiditatea în ale
gerea modalității de organizare, 
ceea ce a contribuit mult la evi
dențierea tradițiilor organizatorice 
ale fiecărei organizații în parte. 
Și. faptul că 26 000 de tineri 
mecanizatori au luat startul aces
tei deosebit de pasionante între
ceri, care avea să desemneze pe 
cel mai bun dintre cei buni, pe 
cel care să intre în posesia pri
mului trofeu de acest gen, „Trac
torul de aur“, dovedește cu pri
sosință succesul acestei convin
geri-

Așadar, sîmbătă și duminică, 
în București, s-a consumat și ac
tul final al Olimpiadei. Câștigă
torii primelor trei locuri ? Cei 
mai bine pregătiți din grupul ce
lor mai buni tineri mecanizatori 
ai țării, cei care au dat dovadă

Foto: O. PLEC AN 

unitatea în care aceștia s-au pre
gătit să fie obligată să ne asigure 
nouă un număr corespunzător 
de cadre formate, chiar dacă a- 
fectează numărul mediu scriptic 
al salariaților respectivei unități.

— In acest fel s-ar obține o 
mai mare cointeresare în pregă
tirea viitoarelor cadre de tineri 
muncitori, de specialiști, pentru 
că s-ar contura o responsabilitate 
sporită din partea factorilor in
teresați. Ceea ce preconizați dv. 
acum ar putea foarte bine să 
constituie dealtfel un prilej de 
temeinică analiză pentru extin
derea cadrului opiniilor și la alte 
unități industriale — indiferent 
de ramura de activitate produc
tivă. Astfel, s-ar evita, credem, 
și situațiile cînd practicanții „în
curcă" procesul de producție, 
cînd nu sînt controlați și îndru
mați de nimeni. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît, Combinatul pe- 
trocliimic-Pitești după cîte știm 
a cheltuit cu școlarizarea, numai 
in doi ani de zile, peste 50 mi
lioane lei.

drele de specialitate. Aici ar tre
bui, după, părerea pica, să sș 
insiste fie pe revizuirea planului 
de învățămînt, fie pe o mai justă 
repartizare a absolvenților, în 
funcție de pregătirea și speciali
tatea acestora.

Ing. DUMITRU RIZESCU — 
Chiar la cursurile de specialitate 
aș adăoga să se acorde atenție 
mai mare unor discipline cum 
sînt : cinetica chimică, termodi
namică chimică, iar tehnologia 
de specialitate să nu se predea 
descriptiv, într-o formă simplistă, 
ci, direct la instalații unde se 
poate urmări și înțelege în între
gime fluxul tehnologic, complexi
tatea acestuia. Credeți că nu s-ar 
cîștiga nimic dacă, de pildă, pro
fesorul de macromolecule s-ar 
deplasa, împreună cu studenții, 
o perioadă mai îndelungată de 
timp, la diferite unități indus
triale de profil să țină cui șurile 
„pe viu" ?

de mai multă stăpînire de sine ! 
Luați fiecare în parte, con- 
curenții prezenți in finala pe 
țară a acestei olimpiade s-au 
distins printr-o dominantă comu
nă : marea pasiune pentru me
serie. Stau de vorbă cu cîțiva 
dintre cei treizeci și patru de fi- 
naliști. Biografia lor prezintă nu
meroase puncte de convergență. 
Toți sînt formați în școlile pro
fesionale ; deși an încă trăsături 
de adolescenți în obraji, pe piep
tul fiecăruia a fost prinsă, cel 
puțin o dată, STELUȚA DE 
FRUNTAȘ ce se acordă celor 
mai buni la finele anului; îi pa
sionează meseria pentru care 
s-au pregătit; drtresc cu aceeași 
ardoare afirmarea pe plan profe
sional. Reținem cîteva pasiuni... 
extraprofesionale : Marin Bunget 
din Bălcești-Vilcea, pictează. La 
casa de cultură din localitate 
a organizat chiar și o expo
ziție cu cele mai reușite lucrări. 
Gheorghe Cuța, cîștigătorul tro
feului „Tractorul de aur“, e un 
pasionat culegător de melodii 
și dansuri populare. Vasile 
Maxim din Satu-Lung—Maramu
reș, este un neîntrecut doinaș 
din fluier. Ion Stoica din Mărti- 
nești-Vrancea, realizează versuri 
într-un dulce grai moldovenesc. 
Toți, însă, au reușit să ne atragă 
prin felul în care simt tractorul, 
mașina agricolă, prin bagajul de 
cunoștințe de care au făcut do
vada.

Dar concursul a fost partea ce 
a încheiat această adevărată con
sfătuire a celor ce au în răs
punderea lor întreaga forță me
canică a agriculturii noastre so
cialiste. Cea mai mare parte din 
timp, participanții au rezervat-o 
găsirii răspunsurilor la întreba
rea : cum trebuie să acționăm la 
locul de muncă pentru ca apor
tul nostru în producție să fie cit 
mai bun ? S-au evitat definițiile 
șablon, căutîndu-se factorii dina- 
mizanți în inițiativele organizații
lor U.T.C. ce vor trebui să vi
zeze continua perfecționare a 
pregătirii profesionale, întărirea 
disciplinei la IocnI de muncă,

Ing. DAN DAVID — Ținînc 
seama de coordonatele viitoare 
ale dezvoltării Piteștiului eu a 
vedea aici înființarea unei făcui 
tați de chimie industrială desprt 
oportunitatea și importanța că
reia nu e nevoie să mai vorbim

Ing. ALFONS POLIHRONIA
DE — Vreau să aduc în discuție 
și un alt aspect și anume, acela a 
folosirii specialistului la locul de 
muncă. Procesele tehnologice 
complicate și extrem de variate 
impun ca inginerul specialist să 
se orienteze, prin excelență, spre 
munca de cercetare. ■

— Concret, cum vedeți această 
chestiune ■ în combinatul dv. r

Ing. ALFONS POLIHRONIA
DE — Trebuie să plecăm de la 
o realitate care, cu noi chimiștii 
este, se pare, mai crudă decît cu 
oricare alții : crearea unui de
calaj substanțial (și rapid) între 
perfecționarea continuă a tehno
logiilor de fabricație (vom asista 
în curînd la schimbări spectacu
loase în tehnologie în perioade 
de timp extrem de scurte) și ni
velul de pregătire a specialistului 
(în chimie, de pildă, inginerul 
este din acest punct de vedere, 
„uzat" în 5—6 ani de zile). Aici 
aș vedea organizate — ca și la 
medici — concursuri, reexaminări 
ale cunoștințelor cadrelor de spe
cialiști, la toate nivelurile, să-i 
obligăm să fie în permanență la 
curent cu tot ce este nou în teh
nologia mondială, să-i obligăm 
la o continuă perfecționare.

Ing. COSTACHE SAVA —> 
Pentru că întrebarea era : „Cum 
vedem noi această chestiune în 
combinat f‘, am să întregesc o- 
pinia tovarășului director tehnio 
cu privire la necesitatea orien
tării specialistului spre munca do 
cercetare. Cred că merită toată 
atenția ideea de a ne forma, pe 
lingă unitatea noastră, un nucleu 
de cercetare științifică constituit 
din cîțiva specialiști, selecționați 
pe baza unor teste (pregătire teo
retică temeinică, aptitudini prac
tice deosebite, receptivitate etc) 
astfel îneît să se poată contura 
ceea ce noi am denumi „Institut 
de inginerie chimică". Avanta
jele ar fi dintre cele mai mari. 
In prițnul.rînd că o serie de as
pecte tehnico-econoipice : îmbu
nătățirea funcționării și întreți
nerii utilajelor, creșterea capaci
tății de producție, apariția de noi 
produse petrochimice și altele.

— După cîte rezultă înființa
rea unui astfel de nucleu de cer
cetare este deocamdată în aten
ția dv. Pe cînd materializarea 
ideii P

Ing. COSTACHE SAVA — 
Materializarea ideii de care amin
team va constitui pentru colecti
vul nostru un deziderat în pe
rioada imediat următoare punerii 
în funcțiune — ea se înscrie îr 
ansamblul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care stau la baz: 
unei noi organigrame, a stabiliri 
unor noi responsabilități fiecărc 
subunități a combinatului. Deo 
camdată mai reflectăm asupra < 
cu toată responsabilitatea ce 
presupune.

PETRU G. BRATU

dezvoltarea interesului pentru 
studiu și exploatarea cit mai ra
țională posibil a tractoarelor și 
mașinilor agricole — în rindul 
acestora, asigurarea unei perio
dicități în organizarea olimpiadei 
tinerilor mecanizatori fiind așe
zată la loc de frunte. (Fără în
doială, olimpiada nu poate rezol
va decît parțial dezideratul de a 
ști cit mai mult, de a te price
pe din ce în ce mai bine în me
seria pe care o practici. Nu re
zolvă, pentru că se desfășoară la 
anumite intervale de timp. Olim
piada trebuie considerată, prin 
urmare, doar un prag în stimula
rea gustului pentru cartea tehni
că, pentru pregătirea continuă; 
un punct de plecare ce se cere 
continuat prin efortul personal, 
cu concursul altor mijloace de in
formate adecvate). Totodată, 
au fost formulate propuneri dc o 
valoare deosebită privind îmbu
nătățirea conținutului practicii 
în producție a elevilor-tractoriști, 
instruirea periodică a tuturor 
mecanizatorilor, specializarea a- 
cestora pe lucrări, combaterea 
atitudinii, acum sesizată în prac
tica multor conduceri de între
prinderi pentru mecanizarea agri
culturii, de subestimare a capa
cității profesionale a tinerilor. In 
final, s-a evidențiat hotărîrea ce
lor aproape patru sute de repre
zentanți ai mecanizatorilor tineri 
din agricultura țării — mai mult 
de 50 000 la număr — de a nu 
precupeți nici un efort, de a nu 
ezita nici un moment în fața 
greutăților în scopul ridicării con
tribuției lor în cadrul efortului 
general ce se depune de către 
lucrătorii ogoarelor, în scopul 
creării condițiilor optime de rea
lizare a unor recolte cît mai mari. 
Nivelul ridicat (apreciere unani
mă) la care s-au desfășurat fa
zele Olimpiadei tinerilor mecani
zatori și, îndeosebi, finala repu
blicană, reliefează pregnant ma
rile potențe de care dispun me
canizatorii tineri, pentru a căror 
materializare în producție un rol 
de seamă revine organizațiilor
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o noua ancheta 
A ZIARULUI NOSTRU1

CARE ESTE 
IDEALUL DUM
NEAVOASTRĂ 
ÎN VIAȚĂ?

• Aveți un ideal ? Care este el ? .

• Cînd și în ce împrejurări ați ajuns să vă 
conturați un ideal ? Ați pornit de la un model?

• Care este, după părerea dv., legătura 
directă dintre idealul personal pe care vi l-ați 
propus și societatea socialistă în care trăiți ?

• Meditînd cu maximă sinceritate la ra
portul dintre idealul dv. în viață și existența 
dv. zilnică, cum ați aprecia acest raport ? Vă 
îndepliniți idealul propus ? Sînteți pe drumul 
care duce la realizarea lui ? . . . .

• Au fost situații (sau sînt ?) în care v-ați 
văzut periclitată îndeplinirea idealului ? . .

înțeleasă în limitele el ett 
mal largi, ea orizont afectiv si 
intelectual, creat prin contact 
direct cu oamenii, societatea, 
cultura — cu lumea în totalita
tea ei — „experiența de viață", 
temă supusă discuției în coloa
nele ziarului, m-a interesat, iar 
argumentele în favoarea el, ca 
ferment stimulator al talentu
lui artistic, ml-au cîștlgat ade
sea adeziunea. Da. e adevărat, 
cum s-a spus, că experiența nu 
înseamnă „inventar de fap
te". ci înțelepciunea adunată 
din fapte, deci o atitudine inte
lectuală. Experiența este, desi
gur, și act de cultură, căci par- 
curgînd cărțile vechi, stăm de 
vorbă cu oamenii din alte se
cole („le preluăm experiența 
de viață"). Este adevărat și fap
tul că experiența, cînd e vorba 
de un scriitor, este mai întîl 
„exprimarea experienței" în
tr-o operă, construită după cri
terii artistice.

Și, cum se întîmplă mal tot
deauna într-un schimb de opi
nii atît de larg, adeziunile pen
tru un punct de vedere sau al
tul sînt mal rar întregi și mai 
adesea parțiale, chestiunile 
aduse în discuție neputînd fi, 
evident, epuizate. Am deslușit 
însă opinii care tratează cu o 
amabilă condescendentă ter
menul pus în discuție (experi
ența de viață), lncerculndu-1 
între prudente circumstanțe, 
pe care nu-1 poate nega nimeni. 
Dar oare discuția nu a avut ca 
punct de pornire experiența de 
viață a scriitorului ? Nu se 
presupune, deci, ca axiomă, ca
pacitatea de a exprima experi
ența de viață în opera de artă T 
E. Hemingway, care a trecut 
prin multe în viata lui, a spus 
în „Moartea de după-amlază", 
pe tema ce ne interesează, lu
cruri notabile: „Un scriitor 
bun trebuie să cunoască, după 
posibilități. totul. Se înțelege 
că așa ceva nu se întîmplă. 
Cînd un scriitor este foarte ta
lentat, el lasă Impresia că a 
fost dotat cu cunoștințe încă de 
la naștere. De fapt, așa ceva nu 
există : el a fost dotat de la 
naștere cu posibilități de a că
păta cunoștințe fără eforturi 
deliberate șl cu mal puțină 
pierdere de timp decît alți oa
meni". Reținem că prin talent 
se poate înțelege și acest dar 
de a dobîndi mai multă expe
riență.

M. Ungheanu afirmase că 
îmbogățirea experienței de 
viață la cîțiva tineri scriitori 
nu este obligatoriu să se reflec
te pe planul creației prin- 
tr-un progres valoric. Per
fect adevărat, însă acest adevăr 
nu epuizează toate posibilitățile. 

Există scriitori celebri care 
împărtășesc un alt punct de 
vedere, care văd — adică — 
în cunoașterea profundă a rea

lității o premisă fundamentală 
pentru creație. Mă voi mărgini 
să pomenesc pe Truman Capo
te, autorul cunoscutului roman- 
realitate „Cu singe rece" care 
a făcut vogă în toată lumea și 
la noi în tară, ceea ce face 
să-i fie deviat sensul adevărat, 
activ. O astfel de circumstan
ță atenuantă este și introduce
rea în discuție a unui alt con
cept, cu sferă de manifestare 
paralelă și autonomă, concept 
denumit „experiența vieții ar
tistice".

Nu încape îndoială că de
mersul ce-1 face criticul M. Un
gheanu de a aborda creația li
terară dintr-un unghi de vedere 
specific mi se pare justificat. 
Asupra acestui lucru credem că 
se poate discuta cu folos, fireș
te, pentru dezbaterea inițială de 
ziar.

Astfel, „experiența vieții ar
tistice", expresie a unei utile 
disocieri în cadrul problemei 
dezbătute, considerăm că merl-

oamenl care n-au lăut nimfa 
literaturii, este evident, un ade
văr. Truman Capote, de exem
plu, și cu el mulți alții, consi
deră. contaotul cu realitatea, 
chiar sub forma unei aride și 
îndelungate dooumentărl re
portericești, o posibilitate de 
regenerare a experienței de 
viată, a potențialului creator. 
El era chinuit. înainte de a se 
apuca de lucru, de spectrul 
unei epuizări: „Capote e sfîr- 
sit. el nu are nimic de spus". 
Apoi, trage concluzia ca urma
re a experienței cîștigate, refe- 
rindu-se la scriitori ce se repe
tă pe ei înșiși, după prima car
te : „Dacă nu-țl reînnoieștl ca
pitalul, vei sfîrșl prin a emite 
cecuri în alb șl lucrul acesta s-a 
întîmplat multor scriitori a- 
mericani".

Se poate replica, desigur, că 
In cazul Iul Truman Capote, 
avem de a face cu o desfășu
rare biografică tumultuoasă 
care implică „ideea de cantita-

eu nn copil, eu un băiețaș — 
■lngurl amlndol, |1 cu o înfăți
șare tot atît de însingurată"... 
Șl urmează apoi deducțiile 
scriitorului, anume că, îșl în
chipuie el, soția muncitorului a 
murit de curînd de ftizie, iar 
acum, duminică după-amlază, 
tatăl și băiatul merg la o ru
dă în vizită... etc.

Zbuciumul vieții, al lumii — 
comunicarea directă, afectivă, 
mentală, a creatorului cu cei 
din jur; experiență de viață 
adevărată — reflecția intelec
tuală asupra ei — si nu un ilu
zoriu trai de seră — asta dedu
cem de cîte ori pătrundem din
colo de culisele creației, unde 
se făurește opera. Unul din 
făuritorii gîndirii modeme, pe 
care a eliberat-o de sub dog
mele scolastice. Renă Descartes, 
mărturisește că, după ce a în
vățat tot ce-1 puteau oferi șco
lile cele mai înalte, s-a hotărît 
să cerceteze „marea carte a lu
mii" petrecîndu-sl restul tlne-

tăzl deci, mal mult ca altădată, 
experiența noastră, nu numai 
de creatori, dar de simpli mem
bri ai societății, trebuie perma
nent racordată la mutațiile care 
se întîmplă, ca nu cumva să ne 
trezim în afara șuvoiului isto
ric, in afara progresului. Lite
ratura faptului autentic consti
tuie o direcție modernă impor
tantă. a cărei existență e con
semnată de Albăres în gama 
proteică a romanului contem
poran. M. Albăres scrie : „Con
fesor, comisar politic, guver
nantă, ziarist al faptului de 
actualitate, mag și ezoterist, 
romanul joacă orice rol într-o 
artă universală"... Toate aceste 
roluri nu pot rezulta decît din- 
tr-o experiență de viată nemij
locită. Romanul modern nu se 
dezvoltă ca o entitate în sine, 
avînd ca obiect propria sa ma
terie ci. „prin îmbogățirea ro
manului prin tot ce nu era ro
man" (Alberts). Și una din di
recțiile de evoluție, nu numai

EXPERIENȚA DE VIAȚA -
LARG ORIZONT INTELECTUAL
tă. Ia rlndul ei. o atenție spe
cială. Aceasta mai cu seamă 
pentru că sensul el poate să nu 
fie limpede pentru toată lumea. 
H. Melville — invocat de M. 
Ungheanu —. vînător de balene 
șl scriitor totodată, personali
tate complexă, care știe să mî- 
nuiască harponul șl condeiul, 
șl mal știe teorii științifice des
pre balene, pe care le expune 
sub formă de tratat chiar în 
cuprinsul romanului, nu-șl 
pune, chiar el, problema barie
rei ce ar separa cele două ex
periențe : a insului obișnuit șl 
a artistului. Mal e nevoie de 
dovedit simpla evidentă șl 
anume că fără pasiunea Iul 
Melville pentru tărîmurl înde
părtate. pentru primejdiile 
oceanului, fără repetatele Iul 
călătorii, fără Melville — vînă- 
torul de balene, n-ar fi existat 
nici Melville-artistul, autorul 
lui „Moby Dlck"? Firește, în 
atari condiții nu putem pune 
la îndoială cîștigul ce-1 aduce 
experiența de viată unui scrii
tor. Că nu numai Melville a 
cunoscut, trăind, viata vînăto- 
rilor de balene, cl multi «lti
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te". Totuși, acum, pentru a nu 
mă lipsi de încă un argument, 
voi evoca persoana lui F.M. 
Dostolevskl, într-o Ipostază 
mal puțin cunoscută, așa cum 
apare din însemnările Iul co
tidiene. în care relatează amă
nunțit plimbările sale prin Pe
tersburg. In aceste situații „în
temeietorul romanului tragic", 
cum îl denumește Albărăs, sea
mănă mal de grabă cu un re
porter curios. caTe cercetează 
oamenii de pe stradă șl caută 
să-1 surprindă în succinte cro
chiuri de ordin psihologic șl 
social. „îmi place — scrie Fio- 
dor Mlhailovlci — rătăcind pe 
străzi, să observ, pe trecătorii 
cu totul necunoscnți. să le cer
cetez fetele șl să ghicesc : cine 
sînt ei, cum trăiesc, cu ce se 
ocupă șl mal ales ce-i Intere
sează în acea clipă". Urmează 
relatarea a tot felul de cazuri 
create ipotetic, avînd, de pildă, 
ca punct de plecare, o astfel 
de remarcă : „Iată, disting din 
mulțime pe un muncitor singur.

reții în călătorii, „văzînd curți 
si oști, freoventlnd oameni cu 
diferite caractere și din dife
rite stări sociale, acumulind 
diferite experiențe, punîndn- 
mă Ia încercare pe mine în
sumi In împrejurările pe care 
soarta ml le oferea el făoînd 
pretutindeni reflecții asupra 
lucrurilor oare ml se înfățișau, 
in așa fel înclt să pot trage 
din ele nn folos". Care a fost 
acel folos pentru formarea filo
zofului șl pentru filozofia în
săși stă scris mal departe în 
„Discurs asupra metodei", par
tea I din care am citat.

M-am referit la Descartes 
pentru a arăta că. în esență, 
raportul creatorului cu lumea 
din jur e o coordonată perma
nentă. ce se perpetuează prin 
secole. Astăzi, clnd lumea su
feră de la un deceniu la altul 
schimbări structurale, cînd cu
noștințele dobîndite în oricare 
profesiune trebuie periodic 
revizuite, cînd substanța umană 
trece prin repezi mutații, as-

a romanului, dar a prozei In 
genere, și nu numai a prozei 
dar și a filmului șl a teatrului, 
e marcată de reflectarea direc
tă a faptului autentio. Iar cei 
care întreprind asemenea 
„montaje" de documente, de 
benzi de magnetofon, de peli
cule. n-o fac din comoditate, 
nici din ignorantă, nici din lip
să de gust, cl dimpotrivă pen
tru a obține noi șl mal Impre
sionante efecte estetice. „Eu 
am făcut această Ipoteză — 
spune Truman Capote. în ur
ma experienței sale la elabora
rea „romanulul-realitate", de 
care a fost vorba mal sus : „Cu 
sînge rece" — că, apllclnd în 
literatură metoda romancieru
lui asupra unul fapt gazetăresc, 
șocul produs de opera de artă 
va ft de două ori mal puternic: 
va fi vorba de un fapt auten
tic. absolut autentic, dublat de 
o narațiune verticală, apro
fundată. pătrunzătoare, așa 
cum o găsim în romane".

Desigur — nu încerc să ab
solutizez — literatura faptului 
autentic constituie nnn din di
recțiile moderne. între multe

alteia posibile. Dar am recurs 
la ea. în cazul de fată, ca la un 
argument ce evidențiază, în re
lația dintre creator șl realitate, 
importanta sub raport estetic 
a experienței de viață, înțelea
să uneori chiar în acest sens 
direct documentar. .

Acum 34 de ani, tinărul Geo 
Bogza rostea cuvinte care de 
atunci nu și-au pierdut semni
ficația mereu actuală : „Repor
tajul este o școală a vieții 
adevărate, prin care trebuie să 
(reacă orice scriitor earn vrea să 
fie un autor vin. în ale cărui 
cărți să se zbată, de la pagină la 
pagină, viața". Si tot cu același 
prilej, ca o concluzie : „Pura a- 
ventură a spiritului rămîne în 
urmă fată de mesajul realității. 
Din munți nn mai coboară nici 
un Zaratustra. Sau dacă vrea să 
coboare nu e ascultat. E ascul
tat în schimb reporterul care 
trăiește în miezul fierbinte al 
faptelor, care se află în perma
nent contact cu viața și vor
bește oamenilor despre ea".

Desigur, au fost mari scriitori 
cu o biografie lineară. Dar 
aceasta nu înseamnă deloc 
lipsă de complexitate, de 
„contact" cu viața. Blaga a fost 
profesor, eminent filozof, al 
culturii, al cunoașterii, al știin
ței. Sadoveanu a făcut publi
cistică. a condus Instituții publi
ce șl publicații si printre ope
rele Iul. la loc de cinste figu
rează și o monografie istorică 
„Viata Iul Ștefan cel Mare" ca 
dovadă — dacă mai era nevoie 
— că era perfect documentat 
asupra epocilor din trecut des
pre care a scris. Camil Petres
cu a fost un adevărat spirit en
ciclopedic al gazetăriei, prin 
varietatea domeniilor pe care 
le-a abordat, cercetînd docu
mentar evenimentele Istorice 
cu acrupulozltatea nervoasă a 
unul reporter. Arghezl. prezent 
In publicistică zi de zi. timp de 
6 decenii a fost un apirit treaz 
și corosiv care a stlrnit nu o da
tă animozități. Dar Emlnescu T

As termina aceste rîndurl, 
dacă îmi este permis, făctnd 
următorul șir de judecăți. Pen
tru scriitori talentul este o dis
ponibilitate. un potențial, la fel 
ca și ceea ce numim „experien
ță de viață". Amtadouă însă 
nu-sl capătă confirmarea, ca 
realități artistice, decît dacă 
«înt întruchipate Intr-o operă 
viabilă. De aici în mod logic, 
decurge un alt adevăr: din 
două talente, la fel de înzestra
te. se va dezvolta și se reafir
mă prin opere superioare, ace
la care se asociază cu o expe
riență de viată mai amplă, mai 
profundă, cu disponibilitatea 
de a-și putea reînnoi această ex
periență. Experiența de viață 
fertilizează talentul și-l asigu
ră potențialul de creație în 
timp, longevitatea creatoare.

• •

• După părerea dv. în ce măsură depinde 
de dv. personal și în ce măsură de alți factori 
ca idealul propriu în viață să fie împlinit ? Ce 
veți face dv., și ce așteptați, în acest scop, de 
la societate, în viitor?....................................

La ora de lucrări practice tntr-unul din laboratoarele Universității 
„Al. I. Cuza" din Iași

(Urmare din pag. I)

mestrul I din unele clase întrec 
ca număr pe cel al promovați- 
lor ; există un procent ce nu 
poate fi ignorat de elevi cu 
nota scăzută la purtare, uneori 
la limite alarmante 5, 6 ; nu 
s-a făcut simtit un curent de 
opinie împotriva celor ce nu în
vață, împotriva indisciplinați- 
lor. Așa stînd lucrurile, o în
trebare se ridică de la sine : de 
ce în clasa a VIII-a fiind, nu 
toti elevii fac saltul calitativ în 
înțelegerea obligațiilor lor șco
lare, de ce perspectiva absol
virii scolii generale nu grăbește, 
la toti elevii. începutul de ma
turizare scontat ?

Cauzele, după părerea noas
tră, nu pot fi căutate de- 
cît în munca educativă, în 

calitatea obiectivelor propuse și 
în perseverenta cu care sînt tra
duse în fapt, în capacitatea e- 
ducatorilor de a descoperi nu 
numai dominanta fiecărui colec
tiv ci si ceea ce este particular 
fiecărui elev pentru a concreti
za actul educativ. Firește, școlile 
înscriu la capitolul educație nu
meroase manifestări menite să 
consolideze convingerile si sen
timentele formate în procesul 
instructiv. In cea mai mare par
te, orele de dirigentle au ca pre
ocupare centrală educarea pa
triotică si moral-cetățenească a 
elevilor, formarea și cultivarea 
calităților proprii constructori
lor socialismului, spiritul mili
tant. Numeroase exemple cu
noscute în școlile amintite stau 
mărturie că în orele de dlri- 
gențic se abordează o tematică 
largă, informările politice cu
rente ori de sinteză au fost îm
bogățite de alte acțiuni educa
tive, iar tabloul se completează 

cu acțiunile proprii ale organi
zațiilor U.T.C. Totuși, chiar dacă 
am cita toate acțiunile șl te
mele concrete, ar rămîne 
impresia de sărăcie tema
tică, lipsă de fantezie si perso
nalitate în organizarea manifes
tărilor pomenite. Aceasta este 
realitatea : atît școlile cît și or
ganizațiile U.T.C. respective 
merg pe o cale de mult bătăto
rită, fără încercări de depășire 
a limitelor unor, acțiuni „care se 
mai fac și în alte scoli", „care 
plac elevilor". „care au avut 
succes cînd au mai fost organi
zate" etc. Subliniem mai ales 
faptul că cu greu poți desprinde

Ce oferă organizația UTC
o acțiune inițiată din conside
rentul că a fost necesară la o 
anumită clasă ori pentru un 
grup de elevi, că a răspuns ne
voilor stringente de educație ale 
colectivului X într-o anumită e- 
tapă. In avalanșa de acțiuni, e- 
levul cu particularitățile sala 
de vîrstă, cu întrebările si ne
voile sale particulare se unifor
mizează. Mai aducem ca argu
ment în sprijinul acestei apre
cieri modul în care se face o- 
rientarea școlară si profesională 
a elevilor claselor a VIII-a. Șl 
aici putem cita ore de dirigentle, 
întîlniri cu specialiști ori vizite 
în școli post-generale si între
prinderi. Dar acestea sînt for
mule atît de vagi, de care s-a a- 
buzat de-a lungul multor ani.

în anii din urmă s-a făcut sim
țită prezența și în domeniul ar
tei, al culturii în general, a acelui 
spirit sintetic, ordonator, capabil 
a realiza exegeza asupra unor 
probleme ce pot fi urmărite de-a 
lungul unor perioade istorice 
vaste. Preocuparea ni se pare a 
fi caracteristică pentru culturile 
aflate în faza unor cristalizări, în 
faza în care, mai mult decît ori- 
cînd, necesitatea precizării unui 
punct de vedere asupra temei 
abordate, a încadrării fenomene
lor autohtone într-o perspectivă 
mai largă, universală, devine 
acută. Ne propunem să ne oprim 
asupra unora din aceste lucrări 
care exprimă fenomenul semna
lat. A apărut un prim volum 
dintr-o lucrare consacrată artei 
europene, aparținînd profesorului 
Virgil Vătășianu.

E de mirare cum apariția unei 
asemenea lucrări nu s-a bucurat 
de ecoul cuvenit Au apărut do 
altfel, în limba română atît de 
puține lucrări de istoria generală 
a artei —- originale sau traduceri 
— îneît însuși faptul că cineva 
se încumetă a scrie una ar fi pu
tut constitui o surpriză mai mult 
decît plăcută.

Lucrarea profesorului Vătășianu 
îmbrățișează o perioadă destul de 
întinsă din istoria artei europene, 
ea traversînd un interval cuprins 
Intre apariția artei pabocreștine șl 
perioada goticului tîrziu. Materi
alul extrem de vast care a stat la 
baza întocmirii lucrării de față 
(denumită de către însuși autorul 
el „manual") prezintă o formulă 
inedită de organizare. S-a avut 
tot timpul în vedere realizarea 
unui astfel de unghi al expunerii 
îneît el să corespundă in
tenției autorului de a pune 
în evidență ambianța artis
tică din sud-estul Europei, din 
acea zonă geografică, deci, că

deși destui profesori sînt con
vinși de scăzuta lor eficacitate. 
Se absolutizează formele co
lective de orientare școlară si 
profesională în dauna muncii 
individuale, diferențiate ; se fo
losesc chiar procedee criticabile 
(la Școala generală nr. 123 fie
care elev a fost pus să descrie 5 
meserii; de unde să cunoască 
elevul la cei 14—15 ani pe care 
îi are particularitățile acestora, 
condițiile în care se exercită as
tăzi, perspectivele lor în evolu
ția economiei moderne ?), se 
face prea puțin pentru cunoaște
rea unităților economice din 
sector, a perspectivelor lor de 

dezvoltare. Orientarea școlară 
șl profesională trebuie să înce
teze de a mai fi tema unor ma
nifestări de amploare, la nive
lul școlii, ori a sectorului, si să 
devină tot mai frecvent o acti
vitate pedagogică si psihologică 
care să vizeze direct elevul, în 
stare să-i clarifice întrebările, 
să-i deschidă o perspectivă, să-l 
conducă cu siguranță pe drumul 
valorificării depline a capacită
ților sale fizice și intelectuale 
în contextul intereselor majore 
ale societății noastre.

În școlile generale care au 
format obiectul analizei 
activează organizații U.T.C. 

care numără în rîndurile lor pe 
cei mal buni elevi și care, în 

reia fi aparține șl arta de pe te
ritoriul țării noastre. Beneficiind 
din plin de aportul adus în cerce
tarea artei europene din perioada 
prefeudală și feudală de cercetă
tori de mare autoritate (Gharles 
Diehl, L. Brăhier, Andrâ Grabar, 
H. Focillon, E. Panofsky și mulți 
alții, pentru a căror citare spa
țiul nostru ar fi insuficient), au
torul pornește de la premisa că 
în esența preocuparea sa trebuie

CARTEA DE ARTĂ
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să fie aceea de a scliița „princi
piile motoare" și ^realizările mal 
caracteristice" ale artei europene 
din perioada analizată. Exami
narea acesteia are pentru autor 
un scop didactic, el urmărind cu 
consecvență realizarea unei coe
rențe a expunerii, astfel îneît lo
gica ansamblului să se desfă
șoare firesc, urmînd drumul pre
zentării felului în care formele 
caracteristice unui anumit mo
ment istoric decurg din cele ale 
unor momente anterioare. Din 
această necesitate de organizare 
internă după criterii a căror lo- 

unele împrejurări, sl-au dovedit 
inițiativa. Cu toate acestea, 
multe din lipsurile semnalate a- 
partin în egală măsură si lor. 
Desigur, formate din elevi care 
au ieșit de putină vreme din 
rîndurile pionierilor, organiza
țiile U.T.C. din școlile generale 
au circumstanța unei insuficien
te experiențe. Așa se explică 
de ce nu se manifestă încă ca 
puternici factori organizatorici, 
responsabili, în stare să Inițieze 
acțiuni educative proprii (și nu 
să dubleze inutil, cum se mai 
întîmplă. manifestările școlii) 
specifice, răspunzind pe un 
plan larg preocupărilor elevilor.

Aceasta șl pentru că tot ceea ce 
se concepe vizează organizația 
de bază în ansamblu șl nu gru
pa, utecistul. Grupele U.T.C. 
din clase nu-si trăiesc o viață a 
lor, utecistil n-au sarcini con
crete de rezolvat, fiind îndem
nați astfel, automat la o atitu
dine indiferentă, la o stare de 
pasivitate. Comitetele U.T.C., 
deși formate din uteclștl eu 
prestigiu printre colegi, s-au 
dovedit a fi, la analiza amintită, 
insuficient inițiate în modul de 
a lucra cu birourile grupelor, 
așteaptă „solicitări".

De la aceste constatări decurg 
marile obligații ce revin comi

gică să corespundă cu înseși e- 
voluția firească a formelor s-a 
născut, cred, un aspect funda
mental al cărții: ea pare a fi în 
principal o istorie a formelor și 
monumentelor arhitectonice, o 
Istorie a înfăptuirilor artistice le
gate mai mult de elementul con
structiv. Din prisma acestei mo
dalități de a gîndi istoria artei 
rezidă pe undeva și temeinicia 
lucrării de față. Arhitectura est 

mater artium, spunea cineva, și 
mi se pare mai mult decît neîn
doielnic faptul că promovînd o 
concepție de o asemenea natură 
care acordă primatul organizării 
spațiale și funcționalității elemen
telor, profesorul Virgil Vătășianu 
își asumă sarcina restabilirii unui 
principiu ades ignorat Acela că 
istoria artei plastice, mai flies în 
perioada de care se ocupă cartea, 
nu este în primul rînd istoria re
prezentărilor picturale. Evident, 
urmînd această concepție, apar 
nenumărate dificultăți, posibile a 
fi evitate cu greu chiar de un 
cercetător extrem de experimen

tetului U.T.C. de sector in În
drumarea organizațiilor U.T.C. 
din școlile generale.

Dacă în alte organizații de 
bază proaspeții uteclșu 
preluînd experiența celor 

cu o mai mare vechime, se 
încadrează rapid ritmului și 
cerințelor vieții de organi
zație, în școlile generale, 
neavînd de la cine prelua 
această ștafetă, urmează să se 
descurce aproape singuri. Ti- 
nînd seama de acest specific, 
activiștilor U.T.C. le revine o- 
bligația de a trata cu totul di
ferențiat munca cu cadrele din 
aceste organizații, de a suplini 
lipsa lor de experiență prin 
îndrumări foarte exacte, prin- 
tr-un sprijin direct si operativ, 
începînd de la întocmirea pro
gramelor de activități șl pînă 
la realizarea fiecărui obiectiv 
propus. Se cuvine să menționăm 
că, lunar, comitetul U.T.C. al 
sectorului 6 a instruit secretarii 
organizațiilor U.T.C. din școlile 
generale, a creat un cadru e- 
ducativ corespunzător momentu
lui înmînărll documentelor 
U.T.C. elevilor primiți în rîn
durile uteciștilor, a inițiat unele 
manifestări utile pentru toti e- 
levil claselor a VIII-a. Toate a- 
cestea pot fi considerate însă 
abia începutul. Pentru că aten
ția sa urmează să se îndrepte 
către dezvoltarea capacității 
organizațiilor U.T.C. din școlile 
generale de a trăi o viață pro
prie. de a-și manifesta larg ini
țiativa, de a sprijini eforturile 
școlii în educarea politică si 
etică a elevilor. Totul pe supor
tul cunoașterii particularităților 
de vîrstă și preocupărilor aces
tei categorii de elevi, a prefe
rințelor lor, a nevoilor educa
tive pe care le ridică viața unui 
colectiv ori altul. 

tat care se încumetă a scrie, pre
cum spuneam mai sus, o istorie * 
artei în scopuri didactice. Căci 
materialul folosit este copleșitor 
în amploarea lui și riscul de ■ 
fi dominat de amănunt, chiar fără 
voie, se poate transforma oricînd 
în fapt. Un asemenea fenomen îl 
evită cu greu chiar lucrarea de 
față, unde permanenta dorință de 
a fi cît mai exact a autorului a- 
trage după sine nenumărate pre
cizări, stabiliri de filiații și une
ori de comparații, care pentru 
neinițiatul (cănria de fapt 1 se 
adresează lucrarea, așa cum aflăm 
din prefață — pg. 5) ridică nu 
rareori greutăți insurmontabile. 
Nu pledăm, firește, pentru o ex
punere simplificată care în cel 
mai rău caz ar fi deturnat lu
crarea de la scopul său final; a- 
cela al realizării unei perspective 
cuprinzătoare asupra fenomene
lor puse în discuție. Relevăm 
doar această ușoară discrepanță 
între caracterul didactic mani
fest al lucrării și modul său de re
alizare care este cel al unei lu
crări științifice erudite, excelînd 
prin bogăția amănuntului și pre
cizia nuanțelor. Autorul a simțit 
cred „pericolul" depășirii proprii
lor intenții, lucru vizibil în grija 
deosebită pentru asigurarea unei 
structuri cît mai coerente a ma
terialului, care să compenseze 
prin rigurozitatea lui impresia e- 
ventuală a lectorului că se află în 
fața unei multitudini de date cu 
greu asimilabile. Mai remarcăm 
faptul că accentuîndu-se asupra 
rolului determinant al arhitectu
rii — cum e și firesc — nu se 
pierde din vedere evoluția pictu
rii atît sub aspect tehnic, cît și 
sub aspectul iconografic. Sculptu
rii și artelor minore le revine o 
pondere de asemenea însemnată, 
ele întregind tabloul vast al artei 
epocii. Schițarea cadrului social 
al epocii luminează condițiile 
nașterii și procesului artei în 
aceste perioade fundamentale 
pentru înțelegerea fenomenelor 
mai tîrzii ce vor culmina cu epo
ca modernă. O lectură oricît de 
sumară a acestei cărți este edifi
catoare. Ne aflăm în fața primei 
încercări izbutite, de mari pro
porții. de a aborda istoria artei 
europene dintr-o perspectivă ro
mânească. Socot că este o dato
rie elementară a noastră să în
curajăm aceste întreprinderi de 
interes național.

♦) Vlrgll Vătășianu : Istoria 
artei europene. Vol. I. Epoca me
die. Editura didactică șl peda
gogică. 1968.

GRIGORE ARBORE

Cadru din filmul „Riscurile meseriei"

GRO^IGA FILMULUI
„Riscurile meseriei" « un film 

artistic-anchetă datorat regizoru
lui francez Andre Cayatte, cu
noscut la noi prin cîteva realizări 
onorabile cum au fost produc
țiile : „Indrăgostiții din Verona" 
și „Oglinda cn două fețe".

Mai presus de a fi istoria unei 
nevinovății ce trebuia dovedită 
— un institutor e acuzat de 
viol — filmul aduce în prim 
plan un cuplu, soții Doucet, a 
cărei fericire rezistă în ciuda gre
lelor încercări. De mult timp fil
mele au uitat, se pare, de acest 
fel de continuu îndrăgostiți, tra- 
tînd sau chiar speculînd doar 
destrămările, eșecurile. De fapt e 
și foarte greu să faci un film au

UN FILM
ANCHETĂ •>

tentic despre fericirea care este 
mereu egală cu ea însăși cînd ai 
„la îndcmînă" spectaculosul trist 
al neîmplinirilor, cu acele super
be convulsii psihologice care pot 
antrena lungi și întortocheate 
desfășurări narative...

Deci, familia institutorului 
Doucet, dintr-o comună franceză, 
se află după zece ani de profe
sorat — în fața unui greu exa
men al vieții. Doucet — soțul — 
e reclamat pentru o tentativă de 
viol. O primă anchetă este efec
tuată de primar și se „descoperă" 
o a doua tentativă și chiar și un 
concubinaj. Acestea sînt acuza
țiile (după mărturisirile unor e- 
leve). Dar și acuzațiile ca și ne
vinovăția pe care și-o declară 
Doucet trebuie confirmate. An- 
dră Cayatte, regizorul, fost avo
cat, știe să conducă excelent o 
anchetă, creînd piste false sau 
făcînd „lumină" în necunoscut.

E nn bun prilej de a sonda » 
vîrstă a marilor frămîntâri — 
pubertatea (la elevele soților 
jfoucet) sau mediul filistin a u- 
nei mici burghezii provinciale 
(în special, familiile Amaud și 
Russol). Bine conturate sînt și 
cîteva personaje secundare pre
cum cci doi anchetatori grosolani 
care nu știu să vorbească cu oo- 
piii, experimentatul comisar de 
instrucție și mâi ales primarul lo
calității-

Secvență cu secvență, filmul 
povestește alert 0 istorie care pla
ce publicului pentru că „pune în 
joc“ o confruntare directă în
tre minciună și adevăr. Se simt 
In film excelentele calități ale 

regizorului (semnatar și al scena
riului, alături de A. Jammot) care 
este în același timp cineast, avo
cat ți scriitor, triplă postură ca 
servește acestei pelicule declara
te cel mai bun film francez al 
anului 1967.

Cum „Riscurile meseriei" nu 
rămîne numai o pledoarie dra
matică despre fals și nevinovăție, 
reamintesc întoarcerea pe ecran 
a unei perechi contemporane au
tentice, a cărei împlinire — din
colo de evenimente neprevăzute 
și în ciuda lor — pornește de 1a 
o nețărmurită încredere, de la in
transigențe morale. Atentatul ne
reușit la liniștea soților Doucet 
e un atentat la dreptul de a fi fe
ricit, drept pe care ci și l-au 
cucerit pentru totdeauna.

înainte de a cita numele ac
triței Emmanuelle Riva — exce
lentă interpretă a principalului 
rol feminin — remarcăm debutul 
cinematografie al celebrului cîn- 
tăreț Jaques Brel. Ca și Yves 
Montand, Brel e un mare actor 
care a fost distribuit în film pen
tru a încarna un personaj și nu 
— cum e cazul atîtor vedete ale 
muzicii ușoare care au cochetat 
ou cinematograful — pentru a se 
lăsa eternizat de film în postura 
de solist vocal. Cu Jaques Brel 
filmul francez a mai cîștigat un 
interpret de o remarcabilă inte
ligență artistică, care-și împarte 
astfel gloria între peliculă, disc 
și scenă.

TUDOR STĂNESCU

") „RISCURILE MESE
RIEI", o producție a studio - 
arilor franceze.
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VIZITA IN TURCIA A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
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Cuvintarea președintelui Republicii Turcia,
CtVUtT sum

Cuvintarea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU
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na *1 al primilor miniștri, iar 
contactele care au avut loc cu 
aceste prilejuri au fost utile 
din numeroase puncte de ve
dere. Profitind de aceste pri
lejuri, oamenii de stat ai ce
lor doufi țări s-au cunoscut 
mai Îndeaproape, au procedat 
la un schimb de vederi cu 
privire la problemele Inter
naționale țl cele ale relații
lor bilaterale șl au putut con
stata Ia fața locului probleme
le dezvoltării țărilor noastre, 
precum și rezultatele obținu
te ca urmare a rezolvării a- 
cestora potrivit soluțiilor gă
site.

Noi stntem convinși că a- 
ceste contacte au fost utile ți 
tn ce privește găsirea unor 
posibilități mal largi pentru 
exprimarea sentimentelor pe 
care ți le nutresc națiunile 
noastre.

Contactele dintre reprezen
tanții a două națiuni, cum sint 
turcii ți românii, care cunos- 
e!ndu-se Îndeaproape ince- 
plnd din secolul al XIV-Iea ți 
pină In prezent, și-au Împăr
tășit tradițiile, și-au înțeles 
năzuințele ți eforturile, pregă
tesc un teren mai larg, pre
cum ți noi posibilități de dez
voltare a relațiilor noastre.

Prin vizita pe care Exce
lența Voastră o face In țara 
noastră, aceste contacte an cu
noscut nivelul cel mai înalt. 
Nu încape nici o îndoială că 
această vizită, căreia distinsa 
dv. personalitate Ii conferă o 
valoare deosebită, va juca un 
rol foarte însemnat In dezvol
tarea relațiilor dintre cele 
două țări.

In timpul șederii dv. in 
Turcia, veți avea prilejul de 
a constata personal sentimen
tele nutrite față de dv. ți față 
de națiunea română, al cărei 
Înalt reprezentant slntețl. Vi
zitele pe care, In afară de ca
pitala țării noastre — Ankara 
— le veți face la Istanbul șl 
Izmir, vă vor prilejul un larg 
contact cu poporul turc. Vă 
ures ca, In urma constatări
lor pe care le veți face In a- 
eest oadru, să vă inapolați In 
țara dv. cu cele mai frumoase 
Impresii despre țara noastră.

Stimate domnule președinte, 
Această vizită ne va da po

sibilitatea să facem un schimb 
de păreri eu privire la evolu
ția situației internaționale, 
precum și cu privire la rela
țiile prietenești dintre cele 
două guverne ale noastre, re
lații al căror stadiu ne dau 
satisfacție.

Știu că sintem de acord In 
ee privește relațiile interna
ționale și problemele pe care 
le creează acestea șl in primul 
rtnd In ce privește necesita
tea de a crede în apărarea 
păcii și de a acționa în aceas
tă direcție. După părerea 
noastră, o pace echitabilă și 
durabilă se poate fundamenta

Primire
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glel electrice, și Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Pe clădirea modernă a aero
portului Esenboga sînt arbo
rate drapelele de stat ale Ro
mâniei și Turciei.

în întîmpinarea președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
au venit pe aeroport președin
tele Cevdet Sunay, cu soția, 
primul ministru Suleyman 
Demirel, cu soția, ministrul de 
externe, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, cu soția, Ibrahim Sevkl 
Atasagun, președintele sena
tului, Ferruh Bozbeyli, preșe
dintele Adunării Naționale, 
generalul Memduh Tagmac, 
șeful statului major general, 
membri ai guvernului, înalț! 
demnitari turci, generali, ofi
țeri superiori și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Ankara, Grigore 
Geamănu, și membrii amba
sadei române.

Se aflau, de asemenea, de 
față Kâmuran Guriin, amba
sadorul Turciei la București, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Ankara, cu so
țiile, șefi ai unor organizații 
internaționale care își au re
ședința la Ankara, ziariști ro
mâni și turci, corespondenți al 
presei străine.

Deasupra aeroportului Esen
boga apare avionul oficial, 
care a fost escortat de la fron- 

pe principiile independenței 
statelor, egalității In drepturi, 
a integrității teritoriale, ne
amestecului în treburile in
terne. Respectarea Înțelegeri
lor încheiate în mod liber șl 
pe baza drepturilor și Intere
selor legitime constituie unul 
din principiile indispensabile 
ale păcii.

Instaurarea păcii in întrea
ga lume, necesită inițiative 
pașnice. A rezolva neînțelege
rile prin metoda faptului îm
plinit, a se căuta cu orice preț 
impunerea interesului propriu 
sau a formula pretenții teri
toriale, — toate acestea nu 
sint în interesul păcii.

Poziția Turciei față de si
tuațiile critice din ultimii ani. 
a căror evoluție periclitează 
pacea in regiunea noastră și 
In lume, se bazează tocmai 
pe aceste principii pe care 
guvernul nostru și le însu
șește cu hotărîre.

Atitudinea ponderată pe 
oare am avut-o plnă acum în 
ce privește problema cipriotă, 
care constituie o cauză națio
nală șl legitimă a Turciei, 
este o dovadă a aceste! poli
tici tradiționale. Rezolvarea 
grabnică a problemei cipriote, 
prezintă o mare importanță 
pentru apărarea păcii și secu
rității. Dorința noastră este 
ea evoluția ulterioară a nego
cierilor care au Ioc intre re
prezentanții celor două națio
nalități de pe insulă să''des
chidă calea soluționării defi
nitive pentru toate părțile in
teresate.

Stimate domnule președinte. 
Cu acest prilej, doresc să 

mă refer la relațiile turco- 
române care constituie adevă

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu ți președintele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, trec în revistă garda de onoare

caldă, cordială la sosirea in capitala Turciei
tieră și pînă la Ankara de a- 
vioane cu reacție ale forțe
lor armate turcești.

La ora 11,30 (ora locală) a- 
vionul aterizează. Coboară to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, și persoanele oficiale 
române. La scara avionului, 
oaspeții români sînt întîmpi- 
nați cordial de președintele 
Cevdet Sunay, cu soția, de pri
mul ministru al Turciei, Su
leyman Demirel, cu soția.

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

Sînt prezentați apoi șefii 
misiunilor diplomatice, ai or
ganizațiilor internaționale și 
persoanele oficiale turcești in
flate pe aeroport.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Turciei. 
Comandantul gărzii militare 
de onoare prezintă raportul. 
Apoi, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu pre
ședintele Cevdet Sunay treo 
în revistă garda militară ali
niată pe aeroport.

Cei doi președinți, împreună 
cu persoanele oficiale care îi 
însoțesc s-au îndreptat spre 
salonul oficial al aerogării, 
unde, după tradiție, sînt pri
miți oaspeții de seamă ai 
Turciei.

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

ratul scop al acestei vizite, 
înainte de toate, țin să sub
liniez că Intre .noi nu există 
nici un fel de neînțelegeri. 
Relațiile noastre aflate In
tr-un stadiu satisfăcător sint 
pe un drum bun și se dezvoltă 
cu fiecare zi.

înțelegerile realizate In ul
timii ani în numeroase do
menii, cum sint comerțul, tu
rismul, comunicațiile, conven
țiile consulare șl de asistență 
juridică, au fost utile regle
mentării șl dezvoltării relații
lor noastre. încă de pe acum, 
în toate aceste domenii ale 
cooperării, rezultatele sînt 
fructuoase. Cu atit mai mult 
merită să subliniem dorința 
ca relațiile noastre să se in
tensifice și să se dezvolte în 
toate domeniile, potrivit inte
reselor celor două țări. Noi 
nu vedem nimic care să îm
piedice împlinirea acestui 
scop și sperăm că relațiile 
noastre vor continua să se 
dezvolte.

Atit Turcia cit șl România 
depun eforturi mari pentru 
dezvoltarea șl propășirea lor. 
Firește, în unele domenii ne 
putem afla în fața unor pro
bleme asemănătoare. Dezvol
tarea relațiilor noastre poate 
constitui un element al re
zolvării cu succes a acestor 
probleme.

Stimate domnule președinte, 
încheind cuvlntul meu, ridio 

paharul in onoarea Excelenței 
Voastre, a stimatei dv. soții și 
a distinșilor membri al dele
gației dv. și urez prosperitate 
și fericire națiunii române, a 
cărei apropiere istorică o sim
țim șl pentru care nutrim sim
țăminte de prietenie. (Apla
uze).

Răspunzînd solicitărilor nu
meroșilor reprezentanți ai pre
sei, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a fă
cut următoarea declarație i

„Aș dori, în primul rînd, să 
mulțumesc domnului președin
te Sunay, și celorlalți colabo
ratori ai domniei sale pentru 
primirea foarte cordială care 
mi s-a făcut. Doresc să trans
mit din partea poporului ro
mân un salut cordial pentru 
președintele Turciei, pentru 
conducătorii acestei țări șl 
pentru poporul turc.

Am venit în Turcia animați 
de dorința cea mai sinceră de 
a stabili împreună căile pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare multilaterală între 
România și Turcia. Sînt con
vins că vizita noastră și 
convorbirile pe care le vom 
avea cu domnul președin
te, cu primul ministru și cei
lalți conducători ai Turciei 
vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre popoarele 
noastre11.

Numeroși locuitori ai Anka
rei, prezenți la aeroport, și-au 
manifestat sentimentele de 
simpatie față de oaspeții ro
mâni. Vizita debutează într-o 
atmosferă caldă, expresie a 
spiritului de colaborare, înțe
legere și stimă reciprocă care 
caracterizează relațiile dintre 
cele două state și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Cevdet Sunay iau
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triel noastre. Dați-mi voie să 
vă încredințez de sentimentele 
de considerație pe care, Ia rîn- 
dul nostru, vi le purtăm, de 
stima pe care poporul român 
o nutrește față de poporul 
turc.

Am venit la dumneavoastră 
animați de dorința de a ne 
cunoaște mai bine și, fn ca
drul unor schimburi deschise 
de vederi, de a găsi căile pen
tru adîncirea și extinderea pe 
planuri multilaterale a legătu
rilor de colaborare dintre Ro
mânia și Turcia, corespunzător 
intereselor celor două popoare 
ale noastre și aspirațiilor de 
pace ale tuturor națiunilor 
lumii.

Pentru realizarea acestor 
obiective există — după con
vingerea noastră — premise 
favorabile. Avînd țărmurile 
scăldate de apele aceleiași 
mări, România și Turcia sînt 
țări vecine, pe care însăși geo
grafia Ie determină să tră
iască fn bună înțelegere și 
amiciție. Ați vorbit excelență, 
despre istorie. E adevărat că 
istoria ne învață să ducem o 
viață pașnică. Noi oamenii 
politici avem sarcina și răs
punderea în fața popoarelor 
noastre de a lupta pentru fă
urirea istoriei de astăzi și a 
celei de mîine care trebuie să 
fie o istorie a prieteniei și a 
colaborării dintre popoarele 
noastre. In același timp, 
popoarele noastre sint a- 
propiate de interesul re
ciproc, profund de a-și con
centra energia făuririi unei 
economii și culturi prospere, 
ridicării nivelului lor de civi
lizație. Vă este, desigur, cu
noscut că tocmai în acestă di
recție se îndreaptă efortul 

apoi loc împreună într-o ma
șină care, în fruntea celorlalte 
mașini oficiale, se îndreaptă 
spre reședința delegației ro
mâne de la „Konuk JKosku". 
Convoiul oficial trece prin 
noul cartier al Ankarei, Yeni 
Mahale, prin bulevardele Is
tanbul, Cumhuriyet și Ata- 
tiirk.

Așezată în inima podișului 
Anatoliei, Ankara — străveche 
așezare omenească — apare 
ca un oraș modern, agreabil, 
cu bulevarde largi și drepte, 
străjuite de clădiri impună
toare, într-un stil sobru, și de 
vile spațioase, înconjurate de 
o verdeață abundentă, care 
contrastează cu ținuturile ari
de din împrejurimi.

De-a lungul traseului, zeci și 
zeci de mii de cetățeni al ca
pitalei turce au salutat cu 
multă cordialitate pe preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Se văd drapele românești și 
turcești fluturînd in bătaia 
vîntului.

Cercurile oficiale șl cercuri 
largi ale opiniei publice 
turce au exprimat deosebi
ta satisfacție față de vi
zita •președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, subliniind impor
tanța pe care o are această 
vizită pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de 
colaborare multilaterală ro- 
mâno-turcă. încă din pri
mele momente de la sosi

creator conștient al poporului 
român. Cunoaștem că și țara 
dumneavoastră este preocu
pată de dezvoltarea economiei, 
de făurirea unei industrii și 
agriculturi moderne.

Constatăm cu plăcere că în 
ultimii ani relațiile dintre ță
rile noastre s-au activizat. Ău 
crescut schimburile comerci
ale, tehnico-științifice și in 
alte domenii, sînt in curs de 
perfectare proiecte de coope
rare economică; s-au ampli
ficat legăturile cultural-artis- 
tice și turistice. Un rol im
portant in adîncirea acestor 
raporturi l-au avut vizitele 
reciproce ale primilor miniștri, 
precum și întilnirile dintre re
prezentanții parlamentelor și 
guvernelor țărilor noastre. Ex- 
primindu-ne satisfacția față 
de acest bilanț, considerăm 
că el nu epuizează nici 
pe departe posibilitățile de 
creștere și diversificare a 
schimburilor noastre econo
mice, de cooperare pe tărim 
industrial, tehnico-științific și 
cultural și ne bucură că și 
dumneavoastră doriți să se 
fructifice tot mai amplu posi
bilitățile existente, să se inten
sifice colaborarea dintre țări
le noastre.

Firește, evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-turce răs
punde în primul rînd interese
lor popoarelor noastre ; dar ea 
are totodată o evidentă însem
nătate internațională. Este azi 
notoriu faptul că una din mo
dalitățile primordiale pentru 
statornicirea și consolidarea 
unui climat politic internațio
nal sănătos îl constituie dez
voltarea unor raporturi nor
male intre state indiferent de 
orinduirea lor socială. Consoli
darea păcii și securității și 
normalizarea relațiilor inter
statale se află într-o strinsă 
interdependență, condiționin- 
du-se reciproc. Practica de
monstrează că aceste obiective 
pot fi atinse numai în măsura 
în care-fiecare stat pornește de 
Ia dreptul imprescriptibil ai 
tuturor popoarelor de a-și ho
tărî singure destinul, fără in
gerințe din afară, de la res
pectul față de principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului fn trebu
rile interne, avantajului re
ciproc.

Stimate domnule președinte, 
constatăm cu satisfacție că 
aceste principii călăuzesc și 
activitatea guvernului turc și 
vedem în aceasta o premisă 
pentru dezvoltarea și mai 
bună a relațiilor dintre țările

PLECAREA
DIN BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I) 

naraș, . Chivu Stoica, Virgil 
Trofin, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Dumi

rea pe pămîntul acestei țări, 
interesul și sentimentele deo
sebit de calde cu care este 
întîmpinat președintele Con
siliului de Stat al Româ
niei exprimă prietenia dintre 
cele două popoare.

în declarații ale conducă
torilor de stat și în arti
cole de presă este subli
niat faptul că în politica 
lor externă România și Turcia 
militează consecvent pentru 
traducerea în viață în relațiile 
dintre state a principiilor in
dependenței și suveranității 
naționale, a egalității și res
pectului reciproc, afirmînd 
astfel atașamentul lor trainic 
față de idealurile păcii între 
popoare.

Relevînd personalitatea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, presa 
a salutat această vizită ca un 
moment deosebit al dezvol
tării continue a relațiilor ro
mâno-turce în cele mai diver
se domenii de activitate, ca o 
contribuție adusă la consoli
darea bunelor legături și a pă
cii în Balcani.

Vizita în Turcia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a început luni, constituie 
îneă un prilej de manifestare 
a sentimentelor de bună veci
nătate, nutrite reciproo de 
cele două popoare, marchează 
o etapă importantă în dezvol
tarea relațiilor prietenești din
tre România și Turcia.

noastre. Noi pornim de la fap
tul că în situația de astăzi, 
nu forța agresivă, ci ra
țiunea trebuie să prevaleze în 
viața lumii contemporane. Noi 
credem cu toată convingerea 
că spiritul responsabilității 
față de destinele omenirii in
cumbă tuturor statelor mari șl 
mici, tuturor oamenilor politici 
îndatorirea de a acționa ho- 
tărît și perseverent pentru 
stingerea focarelor de război 
existente în lume, pentru solu
ționarea prin tratative a pro
blemelor litigioase, pentru 
concentrarea eforturilor în di
recția continuării și adîncirii 
destinderii în viata internațio
nală.

Republica Socialistă Roma
nia își desfășoară activitatea 
internațională corespunzător 
acestor precepte majore tin- 
zind ca, prin dezvoltarea ra
porturilor cu toate statele, prin 
inițiative și propuneri con
structive, să-și sporească con
tribuția la efortul general pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii.

Constatăm cu satisfacție că 
Republica Turcia se pronun
ță, la rîndul ei, pentru îmbu
nătățirea climatului interna
țional, pentru colaborare intre 
state, tn această direcție noi 
vedem că există un teren larg 
pentru dezvoltarea colaborării 
între cele două țări ale noas
tre. tn viața internațională, în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, în alte organizații și fo
ruri putem conlucra tot mal 
activ împreună cu alte state 
iubitoare de pace, pentru reali
zarea unor progrese substan
țiale pe calea asigurării secu
rității în Europa și in lume.

Un domeniu important în 
care cele două țări ale noastre 
pot conlucra rodnic este, după 
părerea noastră, îmbunătățirea 
climatului din Balcani. Cred 
că nici un efort nu este prea 
mare pentru a face ca Balca
nii — altă dată unul din foca
rele de neliniște ale Europei — 
să devină, o zonă a bunei 
vecinătăți și a cooperării 
fructuoase. Aceasta ar fi 
o contribuție remarcabilă Ia 
securitatea întregului conti
nent european, la cauza gene
rală a păcii.

Cu aceste ginduri și senti
mente, ridic paharul pentru 
dezvoltarea legăturilor româ
no-turce, pentru sănătatea 
Excelenței Voastre, domnule 
președinte, a doamnei Sunay, 
pentru sănătatea dumneavoas
tră, domnule prim-ministru și 
a doamne! Demirel, a tuturor 
celor prezenți aici. (Aplauze).

tru Coliu, Emil Drăgănescu, 
Mihai Gere, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Vasile Pati- 
lineț, vicepreședinți al Consi
liului de Stat șl ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Consi
liului de Stat, miniștri, condu
cători ai instituțiilor centrale 
șl organizațiilor obștești șl al
te numeroase persoane oficia
le.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și membrii Ambasa
dei Republicii Turcia.

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

★

în timpul călătoriei spre 
Turcia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a a- 
dresat tovarășilor Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, următoarea telegramă : 

„Zburînd deasupra teritoriu
lui Republicii Populare Bulgaria, 
vă adresez un salut cordial și 
cele mai calde urări de sănătate 
ți fericire. Folosesc acest prilej 
pentru a vă transmite dumnea
voastră ți, prin dumneavoastră, 
poporului frate bulgar, urarea 
tovărășească de a obține noi 
succese In construirea socialii- | 
mului, In înflorirea patriei".

Depuneri de coroane
Luni la ora 16,00, președinte

le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Mausoleul lui Mus
tafa Kemal Atatiirk, în semn de 
omagiu adus marelui om de 
stat, întemeietor al Turciei mo
deme.

La ceremonie au asistat tova
rășii Ilie Verdeț, Comeliu Mă- 
nescu, Octavian Groza și amba
sadorul României la Ankara, 
Grigore Geamănu.

Situat pe vîrful unei coline 
din imediata apropiere a An
karei, Mausoleul „Anit Kabir", 
a cărui construcție a început 
în anul 1944, se compune din- 
tr-un vast edificiu în stil clasic, 
precedat de un platou la care se 
ajunge printr-o scară monumen
tală dublă, ornată cu basorelie
furi. în fața scării se întinde o 
esplanadă acoperită cu dale 
mari și flancată de galeriile 
care găzduiesc Muzeul Atatiirk. 
O alee triumfală, decorată cu 
lei de granit în stil neo-hitit, 
duce la esplanadă.

Mausoleul propriu-zis con
struit după planul arhitectului 
turc Emin Onat, se prezintă 
sub forma unui templu încon
jurat de porticuri străjuite de 
stîlpi tăiați într-un travertin de 
culoare gălbuie. Pereții interiori 
ai marelui hol funerar sînt de
corați cu plăci de marmură roșie, 
iar plafonul este îmbrăcat cu un 
somptuos mozaio din aur, în

înapoierea de la Moscova a delegației condusă 

de tovarășul Paul Niculescu - Mizil
Luni seara s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Moscova de
legația P.C.R., condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a 
participat Ia lucrările Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste 
și muncitorești. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Președintele Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socialistă România, a transmis 
Domnului Prof. Dr. ERICH CORRENS, Președintele Consi
liului Național al Frontului Național al Germaniei Democra
te o telegramă în care se spune : Cu ocazia realegerii dv. în 
funcția de președinte al Consiliului Național al Frontului 
Național al Germaniei Democrate, vă transmit dumneavoas
tră si membrilor Consiliului Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate, în numele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă Româ
nia și al meu personal, urări cordiale de succes și sănătate.

Sînt convins că, înscriindu-se pe linia relațiilor de prie
tenie și colaborare statornicite între țările și popoarele noas
tre, raporturile dintre cele două organizații vor cunoaște o 
dezvoltare continuă.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trans
mis* celui de al V-Iea Congres Național al Partidului Co
munist Peruvian o telegramă în care se spune: Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român, adresează delega- 
ților la cel de-al V-lea Congres Național al Partidului Co
munist Peruvian, întregului dv. partid, clasei muncitoare 
peruviene, un cald salut tovărășesc, precum și urările sale 
de succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, în 
lupta comuniștilor din Peru pentru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului, pentru democrație, pace și progres

• LUNI A SOSIT în Capitală 
Carlos Rafael Rodriguez, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Comisiei naționale 
de colaborare economică și teh- 

• LUNI DUPĂ AMIAZĂ a 
avut loc sesiunea de constitui
re a Consiliului popular al mu
nicipiului București.

Sesiunea a fost precedată de 
plenara Comitetului municipal 
al Frontului Unității Socialiste, 
în care s-a analizat felul cum a 
decurs activitatea în cadrul 
campaniei electorale. 

care sînt reproduse motive de
corative turcești. Mormîntul lui 
Mustafa Kemal Atatiirk este for
mat dintr-un bloo monolit de 
marmură de 40 de tone.

La mausoleu, în întîmpinarea 
oaspeților români au venit gu
vernatorul regiunii Ankara, co
mandantul garnizoanei și pri
marul orașului Ankara, precum 
și alți reprezentanți ai organelor 
locale, generali, ofițeri superiori. 
A fost, de asemenea, de față 
Kamuran Giiriin, ambasadorul 
Turciei la București.

O unitate militară de gardă 
a prezentat onorul.

A fost depusă o coroană, pe 
ale cărei panglici sînt înscrise 
cuvintele : „Din partea președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu". Cei pre
zenți au păstrat un moment de 
reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
semnează apoi în cartea de onoa
re a mausoleului, în care au 
fost înscrise cuvintele : „Oma
giu memoriei eminentului om 
de stat, Mustafa Kemal Atatiirk, 
creatorul Turciei modeme".

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat, împreună cu 
persoanele oficiale care îl înso
țesc, a vizitat Muzeul Atatiirk, 
din incinta mausoleului, în care 
sînt expuse interesante docu
mente și obiecte personale ce 
au aparținut conducătorului 
luptei pentru eliberarea națio
nală a Turciei.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, se aflau tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. ăl P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
Gheorghe Călin și Bujor Sion, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București, și membri ai Amba
sadei.

(Agerpres)

nloo-științifică, care va lua parte 
la lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte româno-cubaneze de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

(Agerpres)

Sesiunea a alea ca președinte 
al Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București șl primar general al 
Capitalei pe tovarășul Dumitru 
Popa, iar ca prim vice-președin- 
te al Comitetului executiv pe 
tovarășul Ion Cosma,



PIERDERI DEOSEBIT DE IMPORTANTE SUFERITE
DE TRUPELE AMERICANE

Demonstrație

Forțele patriotice și-au con
tinuat acțiunile ofensive, lan- 
sînd atacuri combinate asupra 
a 25 de obiective, printre care 
cartierul general al armatei 
americane de la Long Binh, 
din vecinătatea capitalei sud- 
vietnameze. Instalațiile și clă
dirile cartierului general au 
fost avariate de cele 15 ra
chete lansate de patrioți- Lup
te deosebit de violente au fost 
semnalate, de asemenea, la sud 
de Saigon.

In partea de nord, în apro
pierea zonei demilitarizate, 
luptele continuă cu intensitate 
de cîteva zile. După cum re
latează agenția France Presse, 
corpul expediționar al trupe
lor americane a suferit, în ul
timul timp, pierderi deosebit 
de importante. Conform date
lor furnizate de comandamen
tul american, vădit micșorate,

după cum apreciază agenția 
citată, în ultimele patru săptă
mâni au fost ucipi 1 500 de mi
litari americani, iar alți 7 000 
au fost răniți.

Agențiile de presă anunță 
că luni dimineața bombardie
re americane de tip „B—52“ 
au efectuat în repetate rînduri 
raiduri asupra pozițiilor deți
nute de forțele patriotice la 
cîțiva kilometri de baza ae
riană Bien Hoa, din apropie
rea capitalei sud-vietnameze. 
De asemenea, bombardierele 
americane „B—52“ au efectuat 
misiuni asupra unor presu
puse concentrări ale forțelor 
F.N.E. într-o regiune de la 
vest de Saigon și asupra Pla- 
tourilor înalte.

guvernului 
francez

Pregătiri in vederea 
referendumului

Președintele regimului sai- 
gonez Nguyen Van Thieu, l-a 
primit luni pe generalul Cre
ighton Abrams, comandantul 
șef al forțelor americane. Co
respondenții de presă semna
lează că această întrevedere 
coincide cu o acțiune de am
ploare care are drept scop spo
rirea și modernizarea echipa
mentului militar al armatei 
sud-vietnameze, la nivelul ce
lei americane.

împotriva
N. A T. 0.

în Italia
Peste 3 000 de persoane 

au luat parte duminică la 
o demonstrație de protest 
împotriva participării Ita
liei la N.A.T.O. și pentru re
tragerea tării din această 
organizație. Demonstranții 
au pornit din portul Rimini 
spre baza aeriană a N.A.T.O., 
aflată în apropiere, la Mira
mar. unde au scandat lo
zinci anti-N.A.T.O., după 
care în parcul orașului a 
avut loc un miting. Vorbito
rii la miting, lideri ai orga
nizațiilor locale ale P.C.I. și 
ai altor organizații, au ce
rut retragerea Italiei din 
N.A.T.O.

★
în cadrul unei declarații 

făoute presei, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
din Canada, William Kash- 
tan, a subliniat din nou ne
cesitatea retragerii Canadei 
din N.A.T.O. El a arătat că 
prin participarea la acest 
bloc militar Canada ar pu
tea fi atrasă în acțiuni con
trare intereselor sale. Re- 
ferindu-se la hotărîrea gu
vernului american de a 
construi 
tă antirachetă a 
acesta constituie 
înapoi pe drumul 
zarmarea nucleară.

american 
sistemul de rache- 

arătat că 
un pas 
spre de-

Agitație181 universitară 
în Columbia

w*1

La Palatul Elysee a a- 
vut Ioc luni, sub preșe
dinția generalului de 
Gaulle, o ședință ex
traordinară a Consiliu
lui de Miniștri al Fran
ței.

Cu acest prilej, a fost pus la 
punct definitiv textul referen
dumului cu privire la reforma 
regională și a Senatului. Tex
tul luat în discuție de Consi
liul de Miniștri a fost prezen
tat luni seara la posturile de 
radio și televiziune franceze 
de primul ministru Couve de 
Murville.

în capitala Franței s-a anun
țat, de asemenea, că la 10 a- 
prilie generalul de Gaulle va 
face o nouă declarație radio
televizată, deschizînd astfel în 
mod oficial campania electora
lă în vederea referendumului 
de la 27 aprilie.

Un prim sondaj al opiniei 
publice, publicat la 24 martie 
de ziarul „Le Figaro", arată 
că 54 la sută din francezii 
chestionați s-au declarat favo
rabili reformei regionale și 
numai 26 la sută reformei Se
natului.

Masă oferită de C.C. al P.C.U.S.
Plecarea delegației P.C.R

MOSCOVA — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : La 24 martie, C.C. 
al P.C.U.S. a oferit la Krem
lin o masă în cinstea delega
țiilor care au participat la lu
crările Comisiei pregătitoare 
a Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și munci
torești.

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a a- 
dresat un cuvînt de salut re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești pre- 
zenți.

La " -----
gația 
mân, 
Paul 
al Comitetului
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.

★
In seara aceleeași zile, dele

gația Partidului Comunist Ro

mân a plecat spre patrie. Ea 
plecare, pe aeroportul Vnu
kovo, delegația a fost salutată 
de K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și de alte per
soane oficiale. Au fost de față 
Teodor Marinescu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., și membri 
ai ambasadei.

în Columbia, după o perioadâ de calm, au reizbucnit tulbu
rările. In numeroase centre urbane, elevii și studenții au hotă- 
rît să boicoteze hotărîrile autorităților privind transferarea unor 
clase sau grupe studențești dintr-un oraș în altul. încercînd 
să limiteze extinderea mișcării revendicative în rîndul tinere
tului și, în special printre elevi și studenfi, oficialitățile au ini
țiat această măsură în vederea izolării unor militanfi ai miș
cării de tineret de restul colegilor lor. Acestei decizii, orga
nizațiile studențești și de elevi i-au răspuns prin inițierea unor 
puternice manifestații. In cursul acestora, a intervenit poliția. 
Potrivit ziarului COMBAT la Lorica, ciocnirile dintre forțele 
polițienești și studenți s-au soldat cu un bilanț din cele mai tra
gice : 4 morfi, precum și zeci de răniți. In orașul Monteria în 
circumstanțe similare a fost ucis un alt tînăr. Orașul San An
tonio din departamentul Cordeba a fost scena unor tulburări 
studențești fără precedent. După ce au manifestat pe străzi ;— 
întîmpinînd rezistența poliției — studenții au ocupat clădirile 
facultăților.

Luînd cuvîntul la posturile de radio și televiziune din Bogota, 
președintele Carlos Lleros Restrepo a avertizat că nu va per
mite pe durata mandatului său extinderea tulburărilor. El a in
vitat guvernatorii departamentelor să facă apel la forțele de 
poliție pentru a restabili ordinea (LE FIGARO). Pe de altă 
parte, agenția FRANCE PRESSE anunța că în aceeași zi gene
ralul Omar Gutierrez, comandantul șef al forțelor armate, a 
convocat la Bogota comandanți ai 11 brigăzi militare în ve
derea examinării situației din țară și pentru adoptarea unor 
măsuri menite a pune capăt intensificării agitației sociale și 
politice ce a cuprins nu numai școlile și universitățile colum
biene ci și alte pături ale populației din țară.

Ecoul demonstrațiilor din orașul Caii — al treilea ca mă; 
rime din Columbia — încă nu s-a stins. Cu cîteva săptămîni 
în urmă în acest oraș a avut loc o adevărată răscoală îm
potriva hotărîrii guvernului de a mări tarifele la serviciile pu
blice. Zece mii de militari au fost trimiși pentru a ajuta poliția 
locală la „restabilirea ordinei". Printre participanții la demon
strațiile din Caii se găseau numeroși tineri care au protestat 
împotriva măsurilor ce duc la creșterea costului vieții. Manifes
tații antiguvernamentale au mai avut loc și în alte orașe, prin
tre care se găsesc Medellin, Barranquilla, Bucaranmanga.

Recentele acțiuni ale studenților și elevilor, ca și nemulțu
mirile din alte sectoare, au determinat guvernul să decreteze 
instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării. Dar, după 
cum relevă agențiile de presă, măsurile de acest gen nu au 
reușit să pună capăt nemulțumirii în rîndul tineretului colum
bian. Semnificativă în acest sens este lărgirea mișcării reven
dicative pentru democratizarea învăfămîntului, pentru adopta
rea unor măsuri capabile să pună capăt actualei „stări de 
incertitudine care planează" asupra Columbiei (LE FIGARO).

JAPONIA. Demonstrația In 
orașul Shizuoka împotriva 
prezenței bazelor america

ne pe teritoriul japonez

Orientul Apropiat
SEMNALAREA UNOR NOI INCIDENTE

• TEL AVIV — Un purtă
tor de cuvînt al armatei israe
liene a declarat că un violent 
duel de artilerie a avut 
luni în regiunea Canalului 
Suez. Artileria egipteană 
deschis focul în regiunea
cului Amer, a portului Tewfik, 
apoi a podului Firdan și El 
Kantara. Artileria israeliană 
a ripostat.

• într-un comunicat al for
țelor armate agiptene se arată

loc 
de 
a 

la-

Un stat cu
16 cetățeni...

CONVORBIRILE
CANADIAN

Luni a sosit Ia Washington în* 
tr-o vizită oficială primul minis
tru al Canadei, Pierre Trudeau. 
Aceasta este prima sa vizită în 
capitala statului vecin S.U.A., de 
la alegerea sa în funcția de 
prim-ministru.

Deși, potrivit surselor Casei 
Albe și Departamentului de Stat, 
nu a fost fixată în prealabil o 
agendă a convorbirilor între cele 
două părți, se consideră că pro
blema căilor și mijloacelor de 
îmbunătățire a relațiilor cana- 
diano-americane este obiectivul 
principal al vizitei.

In acest context, ziarul „Wa
shington Post" consideră că 
Pierre Trudeau va acorda o a- 
tenție deosebită controversatului 
proiect antibalistic american „Sa
feguard", care a început să în
grijoreze opinia publică canadia
nă.

Intenția premierului canadian 
de a revizui în mod radical sta
tutul participării țării sale la 
N.A.T.O., va forma un capitol se
parat în întrevederile de la Wa
shington, întrucît Casa Albă și-a 
exprimat în repetate rînduri în
grijorarea față de înmulțirea ten
dințelor centrifuge ale statelor 
membre ale blocului nord-atlan- 
tic.

De asemenea, Washingtonul

masă a participat dele- 
Partidului Comunist Ro- 
candusă de tovarășul 
Niculescu-Mizil, membru 

Executiv, al

PREMIERULUI
IN S.U A.

și-a manifestat dezacordul față 
de inițiativa guvernului Trudeau 
de a stabili relații diplomatice și 
comerciale normale cu R. P. Chi
neză.

• •••••••••

• DUPĂ cum precizează bu
letinul Oficiului elvețian al dez
voltării comerțului, schimburile 
sovieto-elvețiene au progresat 
rapid în anii din urmă. Intre anii 
1960—1968, balanța comercială 
a fost favorabilă Elveției. Exce
dentul a atins 50 000 000 franci 
în 1967 și 58,5 milioane în 1968. 
Importurile elvețiene din U.R.S.S. 
au crescut de la 25,1 milioane 
franci în 1960 la 58,3 milioane 
în 1968, iar exporturile spre 
U.R.S.S. de la 44,8 la 116,8 mi
lioane franci.

• MINISTRUL apărării al 
Republicii Sud-Africaine. P.W. 
Botha, a sosit duminică la Lisa
bona. într-o vizită oficială de

că luni tancuri israeliene, care 
patrulau pe partea de est a 
Canalului de Suez, au deschis 
focul asupra pozițiilor R.A.U., 
aflate în regiunea lacului A- 
mer. Artileria egipteană a dat 
o ripostă puternică.

a între guvernul de la Bei
rut și cel de la Paris au loo 
contacte în legătură cu fur
nizarea de armament francez 
Libanului, a declarat ministrul 
de externe libanez, Youssef 
Salem, în cadrul unui interviu 
acordat ziarului egiptean „Al 
Akhbar“. „Am fost încredin
țați, a precizat el, că Franța 
va asigura apărarea țării noas
tre, în cazul cînd Libanul ar 
constitui obiectul unei agresi
uni".

După intervenția
in Anguilla

la Londra

IOAN TIMOFTE

GRECIA. Imagine din Atena

• •••••• • •••••• • • • •

trel zile. Vizita ministrului 
sud-african în Portugalia, po
trivit observatorilor de presă, 
este legată de eforturile între
prinse de guvernul rasist din 
R.S.A. si guvernul portughez 
de a intensifica colaborarea 
Africa în domeniul militar.

în

ALEGERI IN LANDUL 
AUSTRIAC SALZBURG

• DUMINICĂ au avut loc ale
geri în landul austriac Salzburg. 
Rezultatele votului sînt urmă- 
torele : Partidul populist — 40,72 
Ia sută, Partidul socialist — 
40,40 la sută. Partidul liberal 18 
la sută. Partidul comunist 0,68 
la sută. Repartizarea locurilor

în Landtag (Parlamentul regio
nal) este următoarea : populiștii 
13 mandate, socialiștii își păs
trează același număr de 13 
locuri, iar liberalii 6.

Se apreciază că Salzburgul 
care se numără printre regiu
nile mici ale Austriei, cu o 
structură specifică a populației, 
nu poate fi luat ca etalon ab
solut pentru tendința corpului 
electoral.
• ÎN mal multe localități 

nord-lrlandeze au avut loc de
monstrații în favoarea drepturi
lor civile pentru minoritatea 
catolică. La Londonderry. Ar
magh, Newry, Enniskillen, Too- 
mebridge si Belfast, demon
stranții au înfruntat politia, 
care a acționat pentru a împie-

dica ciocniri între 
campaniei pentru__ ,___  „
vile și grupurile de extremiști 
protestanți. La Armagh au fost 
operate arestări în rîndurile 
demonstranților.
• SENATORUL Edward 

Kennedy va conduce săptămîna 
aceasta lucrările unui subco
mitet senatorial care va analiza 
modul de aplicare a măsurilor 
de înlăturare a discriminării 
rasiale, luate de Administrația 
Nixon. In cursul ședințelor 
acestui subcomitet, care se vor 
tine joi și vineri, se vor analiza 
și contractele în valoare de 9,4 
milioane încheiate de Pentagon 
ou trei mari întreprinderi tex
tile din sudul Statelor Unite, 
care sînt acuzate de practici 
discriminatorii fată de lucrăto
rii de culoare.

susținătorii 
drepturi ci-

Schimb de focuri
la frontiera

R. S. CEHOSLOVACA. Fabrică de ciment la Mokra, In apropiere de Brno

• LA Geneva s-au încheiat 
lucrările Comitetului nr. 2 
care a funcționat în cadrul 
actualei sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru dreptul comer
cial internațional. (Uncitral).

In legătură cu codificarea 
dreptului comercial internațio
nal, Comitetul a înaintat Co
misiei o serie de recomandări 
referitoare la instrumentele de 
plăți internaționale, la credite
le bancare comerciale, la ga
ranțiile fi drepturile reale, la 
coordonarea activităților orga
nizațiilor care se interesează 
de armonizarea fi unificarea 
progresivă a dreptului inter
național, la arbitrajul comer
cial internațional etc.

Reprezentantul României în 
Comisie, Ion Nestor, a fost 
desemnat raportor special 
pentru studiul ce va fi supus 
celei de-a treia sesiuni Vnci- 
tral, tn legătură cu arbitrajul 

comercial internațional.

indo - pakistaneză
Posturile de radio indiene au 

transmis că la frontiera indo- 
pakistaneză s-a produs un schimb 
de focuri. Inspectorul general al 
forțelor de pază de la frontie
ra Indiei, P. K. Basu, citat de 
agenția Reuter, a declarat că 
soldați pakistanezi, după ce au 
deschis un foc de arme ușoare 
au folosit mortiere împotriva 
postului indian de frontieră, Ba- 
mungota, în districtul Malda. 
Trupele indiene au ripostat.

CARACI 24 (Agerpres). — 
Potrivit agenției Associated Press, 
postul de radio pakistanez, a de
clarat că Pakistanul face respon
sabilă partea indiană de inci
dentul petrecut la frontiera in- 
diano-pakistaneză. Potrivit pos
tului de radio citat, trupele in
diene au deschis focul sîmbătă, 
duelul continuînd pînă dumini
că. Intre cele două părți a in
tervenit un acord de încetare a 
focului.

Cititorii unora dintre coti
dienele engleze au putut citi 
joia trecută un anunț inedit : 
statul Sealand și-a mărit nu
mărul cetățenilor... la 16. Au 
fost acordate primele 12 pa
șapoarte unui număr de 12 
noi cetățeni. Avizați în ma
terie de Sealand. a cărei 
scurtă istorie o cunosc foarte 
bine, englezii au gustat amu
zați informația.

Sealand (în traducere „pă- 
mîntul mării") este, de fapt 
o veche fortăreață in larg, 
cunoscută sub numele de 
Roughs Tower și situată la 
18 kilometri de coasta brita
nică. Mai precis, este vorba 
de o platformă de ciment pe 
piloni, care măsoară circa 600 
de metri pătrat».

Declaratia de „naștere" a 
noului stat a fost făcută în 
septembrie 1967 de Roy Ba
tes, fost proprietar al postu
lui de radio pirat „Essex" și 
actualmente patronul Iui 
Roughs Tower. El a deve
nit automat capul statului 
Sealand. Faptul fiind anunțat 
intr-o sîmbătă, a fost înre
gistrat de britanici,ca un a- 
muzament pentru week-end. 
A doua zi, insă, presa tinea 
să releve că gluma era numai 
pe jumătate glumă : noul stai 
a informat Forreign Office-ul 
de existenta Iui și a trimis, 
de asemenea, o notificare Ia 
O.N.U.

O bună bucată de timp 
chestiunea nu a fost defini
tiv tranșată. Roughs Tower 
se află în afara apelor teri
toriale engleze, însă amira
litatea britanică revendica 
dreptul de proprietate, ea fi
ind aceea care a construit 
fortăreața în 1803. A început 
o aprinsă dispută juridică în 
fata tribunalelor engleze.

Intre timp, Roy Bates s-a 
apucat serios de organizare. 
Treaba nu a fost excesiv de 
complicată. Minusculul teri
toriu de fier și beton avea 
o populație stabilă nu prea 
numeroasă. Bates, soția sa 
Joan, fiul său Michael și 
fostul crainic al lui Radio 
Essex, David Barron. De la 
început, multi au tratat naș
terea Seaiand-ului ca un nou 
episod in faimoasa afacere a 
posturilor de radio-pirat. Și, 
intr-adevăr, Ia numai cîteva 
luni după „proclamarea" 
nolul stat englezii au putut 
auzi anunțuri radiofonice : 
„Aici radio Sealand ! Cel 
mai mic stat din lume vă 
oferă cea mai bună muzică 
de pe Pămînt!“ (anunțuri în
soțite bineînțeles de recla
me). Șeful Seaiand-ului avea 
insă, proiecte 
decît emisiunile 
pirat. Avocatul 
Gemăt, spunea în urmă 
un an ziariștilor britanici că 
„economia Seaiand-ului se va 
baza probabil pe activități 
rentabile turistice si comer
ciale" lăsind să se înțeleagă 
că e vorba de activități deo- 
chiate ca oferirea de pavili
oane de complezentă, înre
gistrarea de firme străine 
etc. Toate aceste proiecte au 
trebuit să aștepte, din păcate, 
deznodământul procesului.

Instanțele judiciare dînd 
ciștig de cauză Iui Bates, șe
ful Seaiand-ului a trecut la 
realizarea planului Iul. După 
ce a distribuit primele pa
șapoarte cu emblema noului 
stat și a anunțat că alte 188 
de pașapoarte urmează să fie 
acordate în viitoarele cîteva 
săptămini, Bates a spus zia
riștilor că primele măsuri pe 
care le va pune în practică 
în cîteva zile vor fi înfiin
țarea unei bănci si baterea 
unei monede proprii. El a 
ținut să adauge că nu pre
vede, pentru moment, des
chiderea unei ambasade a 
Seaiand-ului Ia Londra...

• Luînd cuvîntul în cadrul 
reuniunii Comitetului Central 
al Partidului Socialist Destu- 
rian, președintele Tunisiei, 
Habib Bourguiba s-a pronun
țat împotriva plasării „conflic
tului din Orientul Apropiat 
într-un context pasional". A- 
rătînd că sprijină lupta popu
lației palestiniene, președin
tele tunisian a subliniat, toto
dată, necesitatea „recunoaște
rii reciproce și a respectului 
mutual între israelieni și a- 
rabi".

• In cursul unei conferințe 
ținute la New York, ministrul 
de externe al Israelului, Abba 
Eban, și-a exprimat îndoiala 
asupra posibilității de rezol
vare a problemei din Orientul 
Apropiat de către o conferință 
a celor patru puteri. „Israelul 
— a spus el — nu poate ac
cepta nici o „reglementare" 
propusă de conferința cvadri- 
partită, dacă reprezentanții săi 
nu vor participa la negocieri".

Intervenția trupelor bri
tanice în Insula Anguilla 
face obiectul unor dispute 
aprinse la Londra. Opozi
ția conservatoare 
vernul de a fi 
„fără tact". O 
parlamentară se 
șura în Camera 
lor în această 
Presa britanică de luni cri
tică și ea maniera în care 
a acționat guvernul britanic 
în Anguilla. „Pișcătura de 
purice poate deveni septică, 
iar acțiunea guvernului bri
tanic în Anguilla se poate 
dovedi otrăvitoare, scrie 
ziarul „Guardian". Această 
mică problemă a fost tra
tată în mod necorespunză
tor. A fost o absurditate să 
se trimită în insulă trupe 
și trei nave de război... 
Marea Britanie trebuie să 
promită locuitorilor insulei 
posibilitatea de a hotărî, 
printr-un referendum, vii
torul ei statut". La rîndul 
său „Dailly Telegraph" a- 
firmă că, „după cît se pare, 
există o lipsă nejustificată 
de competență în modul în 
care se ocupă guvernul la
burist de problemele exter
ne. Anguilla este în această 
privință un exemplu grăi
tor".

acuză gu- 
procedat 

dezbatere 
va desfă- 
Comune- 

problemă.

între Washington
și Madrid: tratative

dificile
Azi, încep la Washington tratativele hispano-amerîcane care 

urmăresc prelungirea cu încă cinci ani a acordului privitor la 
statutul bazelor militare ale S.U.A. pe teritoriul spaniol. A- 
ceste baze reprezintă o realitate îngrijorătoare pentru popu
lația spaniolă, cu atît mai mult cu cit nu a fost uitată tragica 
întîmplare de la Palomares din 1966.

Acordul care prevedea stabilirea bazelor militare americane 
în această țară pe timp de 15 ani a ajuns la scadență încă în 
septembrie anul trecut. La aceea dată se convenise să

mai mari 
sporadice- 

lui, David 
cu

P. NlCOARĂ

_ _______  ___  ________ _____ se 
invoce o clauză* a acordului care prevedea prelungirea lui cu 
încă șase luni, pentru ca să poată avea loc contacte între cele 
două părți. Ele s-au dovedit, însă, foarte anevoioase și au 
eșuat în decembrie 1968. In prezent, se prevede o prelungire a 
staționării bazelor dar în termeni care să țină seama și de 
unele cereri ale Spaniei. Se duce evident un război de culise 
între autoritățile spaniole șl Pentagon care ar dori ca un nou 
acord să intre în vigoare cit mai repede și dacă s-ar putea 
fără zgomot. Aspectele pe care el le implică nu au trecut 
neobservate în S.U.A., mulți membri din Camera Reprezen
tanților și Senatul american luînd poziție împotriva menținerii 
celor trei baze militare americane aviatice și a bazei de sub
marine înzestrate cu rachete Polaris precum șl a altor insta
lații militare deservite, toate, de peste 15 000 de militari ame
ricani. In această privință se invocau următoarele motive po 
care le menționează ziarul „THE NEW YORK TIMES" în edito
rialul său : bazele respective încorporează bombardiere strate
gice cu o rază limitată de acțiune a căror importanță a fost 
net pusă în umbră de bombardierele B-52 pe care le folosesc 
S.U.A. în războiul de agresiune din Vietnam. Pe de altă parte 
bazele de rachete intercontinentale de pe teritoriul american 
sînt mult mai moderne. Un al treilea motiv al opoziției mani
festate în S.U.A. față de proiectata reînnoire a acordului ameri- 
cano-spaniol în privința bazelor americane din această țară îl 
constituie și faptul că marea bază de submarine de Ia Rota 
care facilitează deplasarea flotei a Vl-a în Oceanul Atlantic și 
Marea Mediterană ar putea fi foarte bine plasată pe coasta ră
săriteană a S.U.A. cu cheltuieli chiar mai mici. „Reînnoirea 
acordului — remarca sarcastic și „THE NEW YORK TIMES" 
— ar costa mult mai mult decît retragerea". Numai că Penta
gonul nu a renunțat Ia ideea folosirii bazelor de pe teritoriul 
spaniol. Același ziar relata că Pentagonul a pregătit „un arse
nal" de argumente prin care să convingă administrația că re
înnoirea acordului este „oportună", „necesară" etc. Răspunsul 
administrației Nixon care era așteptat la Madrid la 26 martie 
a venit cu patru zile mai devreme. Au fost oare argumentele 
Pentagonului atît de puternice ?

Cert este că la invitația guvernului S.U.A. de a lua parte 
la noile convorbiri, guvernul spaniol l-a desemnat pe ministrul 
de externe Fernando Maria Castiella y Maiz ca să ii reprezinte. 
In cadrul negocierilor se așteaptă să fie examinată și cererea 
Spaniei de a i se acorda 700 de milioane de dolari drept aju
tor militar, de fapt prețul concesionării pe mai departe a ace
lei părți a pămintului spaniol pe care sînt instalate bazele 
Pentagonului. Ajutorul militar cerut de guvernul spaniol va fi 
desigur folosit ca și precedentele 1949 de milioane de dolari 
pentru cumpărarea de armament din S.U.A. Agenția FRANCE 
PRESSE relevă, citind surse bine Informate că guvernul spa
niol ar fi făcut cunoscut administrației americane cu două 
săptăminl în urmă că in cazul în care nu primește un răspuns 
favorabil cererii lui. Statele Unite vor trebui, conform trata
tului, ca în decurs de un an să procedeze la retragerea tuturor 
instalațiilor militare din Spania. In zilele următoare se vor în
cheia, într-un fel san altul, aceste socoteli.
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