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ANKARA 25. — Trimișii 
speciali Agerpres, Al. Cîm- 
peanu și Ion Badea, trans
mit : Marți dimineața, în cea 
de-a doua zi a vizitei sale o- 
ficiale în capitala Turciei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit la Konuk Kosku, o 
delegație a Consiliului muni
cipal Ankara, condusă de pri
marul orașului, dl. Ekrem 
Barlas.

Cu acest prilej, președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
i-au fost înmînate cheia de 
aur a orașului și diploma de 
cetățean de onoare al capita
lei Republicii Turcia.

Au fost de față Ilie Verdeț, 
Corneliu Mănescu, Octavian 
Groza, Grigore Geamănu și 
alte persoane oficiale române.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ministrul de interne al 
Turciei, Faruk Sukan, și 
membrii Consiliului municipal 
Ankara.

Primarul Ankarei, Ekrem 
Barlas, a exprimat în numele 
tuturor locuitorilor capitalei 
turcești satisfacția și cinstea 
de a adresa un călduros salut 
distinsului oaspete și membri
lor delegației române. „Sînt 
convins, a spus el, că ați 
constatat cu cîtă satisfacție 
v-a primit orașul nostru în 
vizita pe care o faceți în ca
pitala Turciei.

Cheia pe care v-o dăruim 
este simbolul prieteniei și bu-

nelor relații. Vă rog, în nu
mele locuitorilor Ankarei, să 
păstrați această cheie ca pe o 
amintire a prețioasei vizite pe 
care ne-o faceți. Este o onoa
re pentru mine să vă înmînez 
această cheie, semn al priete
niei".

Mulțumind pentru cuvintele 
adresate și darul oferit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Doresc, în primul rînd, 
să vă mulțumesc pentru urări
le adresate mie și colaborato
rilor mei. De asemenea, do
resc să vă aduc dumneavoas
tră și membrilor consiliului 
municipal salutul nostru cor
dial și, în același timp, popu
lației orașului Ankara, salu
tul prietenesc din partea popu
lației orașului București.

Primind cheia orașului An
kara, apreciez aceasta ca un 
simbol al prieteniei dintre o- 
rașele București și Ankara. 
Dorim ca între cele două ca
pitale să se dezvolte relații tot 
mai prietenești, așa cum se 
dezvoltă între statele noastre. 
Apreciem că aceste relații de 
prietenie și colaborare ser
vesc atît intereselor popoare
lor turc și român, cît și cau
zei păcii.

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

Președintele Consiliului de 
Stat și persoanele care îl în
soțesc s-au întreținut, apoi, 
cordial cu reprezentanții ora
șului Ankara.
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Președintele Nicolae Ceaușescu a primit

fi
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îndeplinire Integrală șl la 
toți Indicatorii a sarcinilor de 
plan pe grupul de șantiere șl 
a angajamentelor luate in în
trecerea socialistă, punerea in 
funcțiune cu G luni Înainte de 
termen a liniei ferate dintre 
Tr. Severin și Topleț, realiza
rea unei producții suplimen
tare de 2 700 000 lei pe șantie
rul energo-montaj, recepțlona- 
rea cu calificative înalte a tu
turor lucrărilor executate, lată 
cîteva dintre rezultatele pen
tru care constructorilor Siste
mului hidroenergetic șl de 
navigație „Porțile de Fler” II 
s-au decernat Steagul roșu șl 
Diploma de întreprindere frun
tașă pe tară a Consiliului Cen- 
trai al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Romănia. înal
tele distincții au fost Inmina- 
te marți după-amiază, într-o 
atmosferă de sărbătoare de că
tre tovarășul Gheorghe A- 
postol, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care a felici
tat călduros colectivul de pe 
șantierele sistemului energe
tic șl de navigație da la Por
țile do Fler.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, cel prezenți la 
festivitato au aprobat cu vil 
aplauze textul unei telegra
me adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In însemnările de față, am 
încercat să surprindem cîteva 
secvențe din activitatea tine
rilor care lucrează aici șl ale 
căror eforturi se circumscriu 
cotidian în eforturile generale 
ale întregului colectiv.

Pe șantierul sistemului 
hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de 
Fier, ritmul de lucru 

nu ia în seamă temperatura. 
Sarcinile la zi prevăd turna
rea urgentă la cota definitivă 
a blocului nr. 1 din centrala 
electrică pentru ca Ia 15 iu
nie să fie posibilă inunda
rea zonei respective și pune
rea în funcțiune a ecluzei 
românești, înglobarea în be
toane a pieselor de oțel pen
tru susținerea turbinelor și 
terminarea podului_ peste e- 
cluză în 
Dunării, 
umane și 
fășurate 
cheie de 
ti ele consemnează, în aval 
ji amonte, avansări specta
culoase. Pină acum au fost 
turnati 1 030 000 de metri 
:ubi de betoane, cantitate 
suficientă pentru construcția 
unui întreg oraș.

Și cu toate acestea, privit 
de la o anumită distanță, 
șantierul pare scufundat în
tr-o liniște absolută : forme
le geometrice — uriașe ridl- 
cături de oțel și beton — es
tompează zgomotele specifi
ce, diminuează proporțiile 
oamenilor£,și mașinilor. Nu
mai macaralele zvelte se ză
resc în mișcare continuă di- 
rijînd cu gesturi rotunjite 
acest fantastic concert al cre
ației, chemind spre înălți
mile lor, zidurile tinere. Șl 
zidurile cresc, înfipte In al
bia Dunării. Cresc de pe o 
zi pe alta, stimulate de forță 
celor 4 000 de constructori 
care lucrează aici dar pe ca
re aproape nici nu-i observi, 
care aproape se pierd In 
imensitatea șantierului Întins 
pe trei kilometri.

— Dumitru Buzata șl Ion 
Nuțu sînt doi dintre tinerii 
cei mai vrednici, dintre cei 
1 000 pe care-i avem pe șan
tier, relatează tovarășul Pe-

ROMULUS LAL

vederea închiderii 
Importante forțe 

materiale sînt des- 
la aceste puncte- 

lucru și în fiecare

(Continuare In pag. a Vl-a)

pe șefii misiunilor diplomatice
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, au 
primit la reședința oficială de la 
Konuk Kosku, într-o vizită de 
prezentare pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Ankara.

Au fost de față persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat.

La primire a participat minis
trul afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, cu so
ția.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă destinsă, 
Consiliului de Stat 
în mod cordial cu 
lor diplomatice din capitala 
Turciei.

președintele 
s-a întreținut 
șefii misiuni-

Marți la Palatul preziden
țial „Cankaya" din Ankara, 
au avut loc convorbiri o- 
ficiale între președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Turcia, ge
neralul Cevdet Sunay.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Gri- 
gore Geamănu, ambasadorul 
României la Ankara.

Din partea turcă au fost pre
zenți Suleyman Demirel, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, ministrul afacerilor 
externe, Cihat Alpan, secre
tarul general al președinției 
republicii, și Kâmuran Guriin,

ambasadorul Turciei ia Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor s-a 
efectuat un larg schimb de o- 
pinii asupra relațiilor dintre 
România și Turcia, au fost re-
levate noi căi și posibilități 0 
de dezvoltare a acestora în 
spiritul prieteniei și al bunei _
vecinătăți care animă ambele^ .• 
țări. _ ~ . ■

DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI

Conducătorii celor două sta
te au făcut, de asemenea, un 
tur de orizont asupra unor 
probleme ale vieții internațio
nale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
înțelegere reciprocă.

Marți la amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și soția, ai* luat parte 
la un dejun oferit în onoarea lor 
de președintele Consiliului de

DE MINIȘTRI>
Miniștri al Turciei, Suleyman 
Demirel, și soția sa.

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

AL TURCIEI
Cevdet Sunay, și soția, numeroa
se personalități ale vieții publice 
din Turcia, precum și persoanele 
oficiale române care însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, primul minis-

tru al Turciei, Suleyman Demi
rel, și președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, au rostit 
cuvin tari.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, amicală.

Cuvîntarea primului ministru Cuvîntarea președintelui
al turciei, Suleyman Demirel Consiliului de Stat

Stimate Domnule Președinte,

înainte de toate aș dori să 
exprim sentimentele de sa
tisfacție pe care eu și soția mea 
le încercăm astăzi, salutînd ca 
oaspeți în țara noastră pe dv., 
Președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste 
România, și pe onorata dv. so
ție

Această vizită, care consti
tuie o etapă fericită în rela
țiile turco-române, capătă o și 
mai mare valoare prin prezența 
înaltului om de stat, care este 
Excelența Voastră și a distin
selor personalități române.

începute în aprilie 1966, prin 
vizita în România a unei de
legații parlamentare turce și 
continuate pînă în zilele noas
tre prin vizitele reciproce la 
diferite niveluri, contactele

personale au fost foarte rod
nice.

în acest context a devenit 
evident faptul că s-a găsit po
sibilitatea de a constata la 
fața locului eforturile noastre 
pe drumul 
proceda la 
vederi cu 
probleme.

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

în tot timpul acestei vizite, 
eu și colaboratorii mei, pe 
lîngă faptul că am fost mar
torii eforturilor pe care le de
puneți în frumoasa dv. țară, 
am constatat cu admirație cît 
de înalte sînt calitățile națiu-

dezvoltării, de a 
un util schimb de 
privire la diferite

(Continuare în pag. a V-a)

al Republicii Socialiste România,
Stimate domnule președinte, 
Onorată doamnă Sunay, 
Domnule prim-ministru, 
Distinsă doamnă Demirel,

Exprimîndu-ne satisfacția de 
fi oaspeții dumneavoastră, 

domnule prim-ministru, și ai 
stimatei dumneavoastră soții, 
doresc să vă adresez din nou 
mulțumiri pentru ospitalita
tea pe care ne-o arătați, 
atît domniile voastre, cît și 
poporul turc. Vedem în aceasta 
expresia prețuirii și stimei de 
care sînt animate reciproc po
poarele noastre, dorința lor co

a

mună de a dezvolta colabora
rea reciproc avantajoasă, con
lucrarea în slujba cauzei ge
nerale a păcii.

Rațiunile unor legături de 
bună vecinătate și colaborare 
între România și Turcia au 
fost înțelese la vremea lor de 
o serie de personalități clarvă
zătoare aparținînd ambelor 
popoare. Aș dori să reliefez 
în această privință rolul cu 
totul deosebit pe care l-a avut 
în acest sens întemeietorul 
Turciei moderne, marele om

(Continuare în pag. a V -a)

Condițiile specifice ale acestei primăveri impun:

MIJLOACELE MECA
NICE SA FIE FOLOSITE
LA CAPACITATEA

MAXIMA
Prelungirea iernii a întîrziat 

începerea lucrărilor agricole 
de primăvară și în județul 
Arad, timpul 
tei campanii 
foarte mult, 
răspundere din agricultura aces
tui județ ne asigurau însă că 
au fost luate măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare 
pentru ca toate mijloacele 
care dispun unitățile să fie folo
site din plin. Cu excepția unui 
deficit de 600 tone cartofi, dar 
care, în cîteva zile, va fi acope
rit (vagoanele fiind pe drum) în 
toate unitățile agricole organiza
rea este perfectă. Hotăritor fi
ind factorul tehnic, ni se relata, 
toate tractoarele și mașinile agri
cole se află în perfectă stare de

afectat aces- 
redueîndu-se 

Factorii de

de

CITIȚI ÎN PAG, 3-4

Supliment literar-artistic al

Scînteii tineretului" pentru elevi

rotundă 
a „Scînteii 
tineretului"

Tema pe care și-a stabilit-o 
pentru acest an Ziua Mondială 
a Teatrului nu readuce în actua
litate, ci subliniază actualitatea 
uneia dintre cele mai strînse 
relații din cite guvernează arta 
contemporană : aceea dintre tea
tru și publicul său tînăr, rela
ție multiplă, caracterizată 
printr-un fertil circuit de idei 
șl de valori în ambele sensuri. 
O recentă masă rotundă orga
nizată de ziarul nostru a pus 
față în față pe cițiva reprezen
tanți ai celor doi termeni ai a- 
cestei relații — actori tineri și 
spectatori tineri —, invitîndu-i 
la o dezbatere în comun asupra 
unor probleme care sînt, și pen
tru unii și pentru ceilalți, deo
potrivă de importante. Au par
ticipat la discuție — nu doar în 
calitate de oaspeți, ci și în aceea 
de gazde deosebit de amabile — 
și cîțiva reprezentanți ai cadre
lor de conducere din comitetele 
U.T.C. și din casele de cultură 
ale tineretului, care au, printre 
îndatoririle lor, și pe aceea de 
a înlesni și a fertiliza contactul 
tinerilor cu valorile ideologice 
și artistice ale teatrului.

Pentru a 
porterul a 
prezenți o 
căutați la

GRIGORE MITREA, inginer 
la I.C.M.A. : Nu e ușor de răs
puns... Cred că merg la teatru

deschide discuția, re- 
propus spectatorilor 

„întrebare-șoc“ : „Ce 
teatru" ?

funcționare încă din 25 februa
rie.

Din păcate, optimismul orga
nelor agricole județene are su- 

din 
rea- 
for- 

ne-a 
de

porți șubrezi, căci situația 
teren prezintă o cu totul altă 
Iitate. Convingerea ce ne-o 
masem Ia centrul’ de județ 
fost rapid infirmată chiar 
prima unitate vizitată. La C.A.P. 
Miniș din cele trei tractoare re
partizate de secția Cuvin (I.M.A. 
Neudorf), nici unul nu era în 
stare de funcționare, deși două 
sînt sosite do două săptamîni 
din reparații capitale. „Au venit 
vopsite frumos, dar ce folos că 
o zi vom lucra cu ele în brazdă 
și două va trebui să le reparăm 
— ne spunea tractoristul Grigore 
Leorinț. Al treilea tractor nici 
atît, pentru că nimeni nu va a- 
vea curajul să lucreze cu el din 
cauza defecțiunilor 
bara do direcție pe 
prinderea spune că 
ce să le remedieze, 
tractoare ale secției

sesizate Ia 
care între- 
nu are cu 
Alte două 

nr. 2 Criș, 
reparate și ele în această iarnă, 
după numai două hectare de a- 
rat au fost urcate pe butuci. Iar 
Ia Șiclău încă două au fost tri
mise înapoi Ia I.M.A. Sintana 
pentru a fi din nou reparate.

La sediul Întreprinderii pen
tru Mecanizarea Agriculturii

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

TINERETUL
Șl TEATRUL

pentru același motiv pentru care 
citesc o carte. Mi-e mai ușor să 
spun de ce citesc o carte : pen
tru că găsesc acolo, formulate cu 
limpezime, soluții — adesea ne
prevăzute — la problemele mele 
personale, probleme care sînt în 
același timp ale generației și ale 
veacului meu. Atunci de ce mai 
merg și la teatru ? Poate pentru 
că acolo mi-e mai ușor să des
cifrez aceste soluții, cu un efort 
mai redus, mai restrîns în timp, 
și totodată mai eficient. Ar fi 
unul din motive...

ION GH. ARCUDEANU, actor 
Ia Teatrul pentru tineret șl co
pii „Ion Creangă" : Nu vă e mai 
ușor să stați la televizor ? Sau 
să mergeți la cinematograf ?

GRIGORE MITREA : Aș putea 
teoretiza deosebirea dintre tea
tru și televiziune, dar prefer să 
vă dau un răspuns simplu : n-am 
televizor. Cit despre cinemato
graf, poate că am eu ghinion, 
dar de cîte ori mă duc. mă aleg 
cu o nemulțumire în privința 
publicului. Spectatorul de film 
este adesea prea puțin atent cu 
vecinul de alături. La teatru e 
un public mai omogen.

REP. : Poate că nu e vorba de 
componenta publicului, ci de în
săși structura spectacolului de 
teatru.

GEORGE PAUL AVRAM, 
actor Ia Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" : Așa cred și eu.

Spectacolul de teatru este fas
cinant 
ție se 
atunci 
de un 
tatorul este asemenea unui mare 
colecționar care adună opere ve
ritabile, nu copii. Fiecare spec
tacol este o altă creație ; aici in
tervine și disponibilitatea acto
rului, și a spectatorului, care 
nu e un „martor", ci un partici
pant activ, un element hotă- 
rîtor în viața spectacolului. Pu
blicul este acela care decide via
ta sau moartea unui spectacol. 
Acest lucru s-a spus de atîtea 
ori, îneît aproape că mi-e jenă 
să-l mai repet.

Pentru că în acest moment a 
intervenit în discuție o noțiune 
nouă — publicul —, reporterul 
a profitat de prilej spre a lansa 
o întrebare dificilă ; „Ce este 
publicul ?"'

NINA STANCIU, desenator la 
I.C.M.A. : Nu e nimic nou în 
asta : publicul este alcătuit din 
spectatori care, fiecare în parte, 
iubesc frumusețea și adevărul. 
Eu merg Ia teatru pur și simplu 
pentru că teatrul este o artă. 
Merg să văd un spectacol bun, 
un spectacol despre care am 
aflat că e bun, eventual dintr-o 
cronică.

ION GH. ARCUDEANU : Vă 
alegeți spectacolele în funcție de 
cronici ?

pentru că actul de crea- 
petrece „la vedere" — 
cînd este vorba, firește, 
act de creație. Spec-

NINA STANCIU: Nu este 
vorba atît de alegere, cît de 
înțelegere. Să vă explic. Săptă- 
mîna trecută am văzut Nepotul 
lui Rameau. Citisem înainte de 
asta cîteva cronici, și vă măr
turisesc că fără ajutorul lor 
mi-ar fi venit greu să primesc 
mesajul de înaltă intelectuali
tate al spectacolului.

GRIGORE MITREA : Și eu 
cred că spectatorii trebuie să fie 
avizați. Asemenea multor oameni 
din generația mea, am timp pu
țin, sînt obligat ca din fiecare 
act pe care-1 fac să obțin maxi
mum de randament, 
merg numai la 
pre care știu 
resa. Nu sînt 
vist, 
ceva. 
Cit 
țional. Uneori cîștigul __
stă într-o stare de spirit. Aveam, 
într-o seară, bilete pentru Ne
potul Iul Rameau, și mi-am dat 
seama, cu puține ore înaintea 
spectacolului, că nu am dispo
nibilitatea sufletească potrivită

Totul
Nu e 

de un

și atunci 
spectacolele des- 
că mă vor inte- 
desigur, exclusi- 
este să cîștig 
vorba numaide- 
cîștig lnforma- 

con-

Discuție organizată de : 
SEBASTIAN COSTIN 
și consemnată de : 

VICTORIA SEGĂRCEANU
(Continuare în pag. a Il-a)
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CINCI MINUTE CU INIȚIATIVA ARE CUVINTUL Care sînt noutățile in moda

YEHUDI 
MENUHIN

— Ce ne puteai apune 
despre publicul român 
la această nouă revenire 
tn România 7

— Prima dată cînd am 
fost în România aveam 11 
ani si am venit să studiez 
ou George Enesicu la Sinaia. 
Am revenit prin 1947 dacă 
îmi amlnteso bine, era ime
diat după război. Atunci am 
cunoscut Bucureștiul. Cred 
că-mi pot permite să am o 
părere personală despre 
București, un oraș minunat, 
primitor și plin de viață. 
Atunci In ’47 am cîntat cu 
George Enescu oîte două 
concerte pe zi timp de o 
săptămînă. Sînt zile care nu 
se pot uita.

— A treia oară ați fost 
invitat la prlmuil Festi
val internațional „Geor
ge Enescu".

— Da. îmi amlnteso cu 
foarte mare plăcere de du
biul concert de Bach inter
pretat alături de David OIs- 
trah. Acum la a patra vizi
tă am venit pentru prima 
oară la Timișoara. Șl sper 
că nu pentru ultima oară. 
Este un oraș fermecător, cu 
un farmec cu totul aparte, 
cu oameni atenți, ou exce
lentul public rom&neso pe 
care l-am îndrăgit prin 
Enescu. Trebuie să felicit 
din toată inima pe timișo
reni pentru superba sală 
de audiții a școlii de muzică 
undo am avut adevărate re
velații- Am ascultat o foarte 
tînără violonistă, Cornelia 
Vasile. al cărei stil minunat 
si temperament m-au impre
sionat.

— Cîteva cuvinte des
pre activitatea dv. cu
rentă.

— In afara concertelor 
obișnuite, a înregistrărilor 
pe discuri — am înregistrat 
de curînd două spectacole 
de operă „Răpirea din Seral" 
Si „Cosi fan tutti" de Mo
lari — conduc festivalurile 
de la Windsor șl Gstaad din 
Elveția.

— Vă place Mozart în 
mod deosebit 7

— Nu am preferințe. îmi 
place să cînd muzică cît mal 
diferită, să prezint publicu
lui lucrări tn primă audiție. 
Pe Mozart nu-1 poți înțele
ge fără să-i cunoști operele, 
obișnuia să spună George 
Enescu.

— în afara titlului de 
concert de Schubert, alte 
imprimări importante 7

— O încercare pe care o 
consider pe cît de Impor
tantă pe atît de interesantă: 
am înregistrat un concert 
de muzică indiană. Sper că 
acest disc să vă placă.

LILIANA MOLDOVAN

OLIMPIADA SUDORULUI
tn scopul perfecționării 

calificării tinerilor muncitori 
sudori, Comitetul municipal 
al U.T.C. Satu Mare a ini
țiat „Olimpiada sudorului* 
faza pe municipiu la care au . 
fost antrenați peste 200 de 
sudori. La ultima probă (teo-

retlcă) s-au prezentat 18 ute- 
clști cîștlgătorl ai fazelor 
anterioare. Locul I a fost 
obținut de loan Hanțig iar 
Vasile Ținea șl Valentin Să- 
lăjan pe locurile II și res
pectiv III.

V. MOINEAGU

Emulația 
unei acțiuni

„Primăvara 1969"?

EXPOZIȚIE DE ARTA PLASTICA Șl FOTOGRAFII
în galeriile fondului plas

tic de la parterul palatului 
culturii din Tg. Mureș s-a 
deschis expoziția de artă 
plastică și fotografii a cercu
rilor de elevi din licee, școli 
profesionale și tehnice din 
județul Mureș. Au fost se-

lecționate 104 tablouri în 
ulei, tuș, acuarele, grafică, 
fotografii alb-negru șl color 
ale căror teme sînt inspirate 
mai cu seamă din munca șl 
viața tinerel generații.

O. POGĂCEANU

In douăzeci șl cinci de fer
me ale întreprinderilor agrico
le de stat din județul Galați, 
de Ieri, o nouă inițiativă a 
organizației U.T.C. polarizează 
preocupările șl munca tineri
lor crescători de animale : 
OLIMPIADA MESERIEI. Sti
mulată de sarcinile ce stau 
In fața agriculturii de stat — 
creșterea producțiilor anima
liere șl realizarea lor cu mi
nimum de cheltuieli, ldela o- 
llmpiadel a determinat lnlțla- 
rea unor antrenante forme da 
îmbogățiră a cunoștințelor șl 
deprinderilor profesionala.

Pentru a afla ultimele nou
tăți In moda primăverii 1989, 
m-am adresat tovarășei Rad- 
nev Marieta, directoarea L S. 
„Arta model".

Colaborînd cu creatori', da 
modele din Franța, am reușit 
să pregătim șl să punem In 
vînzare lucruri foarte moderne 
șl foarte tinerești. Rezultatul 
— aproape 80 la sută din pro
ducție merge la export. Am 
fi dorit să prezentăm tinere
tului din întreaga țară aceste 
modele, însă merceologii Mi
nisterului Industriei Ușoare 
sînt foarte conservatori. Nu au 
acceptat modelele noastre pen
tru linia modernă 171

MIC GTin> 
'COTIDIAN’

OFERTELE 
MAGAZINULUI 

VICTORIA"
Cel mal mare magazin 

din țară, magazinul „Vic
toria" din București, a 
primit recent și a șl pus 
tn vînzare pardesie „Nl- 
noflex" pe buret, cu mate
rial import din Franța în 
modele variate, pardesie 
jerse pe buret — impor
tate din Ungaria, rochii 
tricotate din fire de re- 
lon în culori pastel la un 
preț de pînă la 150 lei. La 
etajul I, în cadrul unei 
expoziții de imprimeuri 
pentru rochii de primăva
ră. fabricile „Bumbacul" 
din Timișoara, „Aurora" 
și „Dacia" din București 
au trimis noi loturi de 
produse In exclusivitate 
pentru acest magazin. 
Pentru copii au fost puse 
în vînzare pardesie im
port din Italia si fuste al
be de tergal plisate.

ST. G.

SURÎSUL GIOCONDEI - 8 lei?
Unii plătesc ban! grei pentru ca — tn pa

siunea lor pentru marea artă — să poată ad
mira, la Luvru, neprețuita capodoperă a Re
nașterii. In imaginația creatoare a altora, su- 
risul Glocondei a stîrnit filme și studii valoroa
se. Alții, din cauza aceleiași pasiuni — împinsă 
dincolo de fireso — au încercat s-o fure. O 
trăsătură rămîne, însă, comună tuturor : ne
mărginita dragoste pentru misteriosul surts al 
Giocondel. Noi am fost scutiți de toate aceste 
riscuri. Pentru noi — surîsul a fost adus la 
domiciliu. Prețul 7 — 8 lei. Consum 7 — la 
discreție, deși e recomandat, în mod deosebit 
(cum se poate vedea șl din fotografie) epider
melor sensibile. Surîsul Mona Lisei, tămîiat cu 
miros unsuros de lanollnă, Încununează un să
pun de toată frumusețea — și mărimea — chit 
că mai ajunge el și pe picioarele mal puțin 
spălate ale unor epiderme mal puțin sensibile I 
Oricum, bravo 1 — producătorilor, au fantezie nu 
glumă. Dar nu numai această „artă** se poate 
consuma... in familie. Fotografia alăturată vă 
redă fidel imaginea „Țărăncuței" lui Grlgorescu, 
preschimbată In „Mărioara", ciocolată... amă
ruie, care poate tocmai pentru că e amăruie 
a fost asociată cu gingășia operei grigores- 
ciene. Bravo, deci, șl zeului ciocolatei ! Dar la 
clțl zei n-ar trebui să le mulțumim pentru orl-

glnalltatea Ideilor topite In fantezia comerclan- 
țllor noștri 7 Poposiți la artizanat, cereți o 
vază șl vă vor zlmbl „popular", din ceramică 
șl porțelan, Beethoven, Enescu, Emlnescu... 
Chip cioplit au ajuns șt unele din monumentele 
Iul Brâncușl. Dar cite... șl cite... Se vede că 
pe undeva lucrează o imaginație debordantă, 
împletind cum nu se poate mal armonios spi
ritul comercial cu cel mal elevat gust... estetic.

I. ANDREIȚA

CONCURS PENTRU CORURILE DE ELEVI
La întrecerea ar

tistică dintre cele 
mai bune coruri 
ale școlilor profe
sionale și tehnice 
din București — 
faza pe oraș a con
cursului artistic or
ganizat de Ministe
rul învătămintulul 
și Uniunea Tinere
tului Comunist — 
au participat II co
ruri, 2 grupuri vo- 
cal-folclorice și for
mații orchestrale 
de acompaniament.

Repertoriul a cu
prins piese la uni-

eon sau pe două, 
trei și patru voci, 
din literatura co
rală 
actuală.
cele 
muzicii 
mânești . 
ratura muzicală u- 
niversală.

Unele formații 
au cîntat cu acom
paniament instru
mental realizat cu 
grijă șl adaptat la 
posibilitățile forma
ției respective. Ci
tăm corul și or-

românească 
din cînte- 

înaintașilor 
corale ro
și din lite-

chestra Școlii pro
fesionale a M.I.A. 
Altele s-au distins 
prin ascurateța cu 
care au cîntat și 
printr-un reperto
riu bine ales — Co
rul și grupul vocal 
al Școlii profesio
nale „Dîmbovița", 
corul Grupului șco
lar de construcții șl 

montaj.

Prof. ANTON 
SCORNEA 

Liceul
„D. Cantemir“

o c
O -c

— Ca aduceți nou în produ
sele dumneavoastră 2

— In primul rînd, coloritul. 
Predomină foarte mult culoa
rea sabru (a nisipului), bleu
marin, bleu șl, tn general, cu
lorile deschise — gri deschis, 
verde deschis, roșu deschis, 
culorile fiind, totuși, foarte 
clare, dtnd o notă de prospe
țime.

în al doilea rînd, linia mo
delelor noastre, care se mu
lează pe corp, cambrate, sco- 
țînd in relief suplețea corpu
lui tineresc. Pentru armonia 
modelelor noi nu facem par
desie mal scurte, cu două 
degete maxim deasupra ge
nunchiului. Am verificat a- 
ceastă linte modernă la Festi
valul „Cerbul de aur" de Ia 
Brașov fl ne-am bucurat de 
un mare succes.

— încentnd de la data da 10 
aprilie, magazinul nostru de 
prezentare, din Btrada Berzei 
nr. 100, va pune tn vînzare 
absolut toate modelele care 
merg la export. Șl pentru că 
este deschis Intre orele 12—20, 
el va putea fl vizitat zilnic.

ȘT. GANESCU

Ieri după-amiază, Orga
nizația U.T.C. a sectoru
lui IV a organizat o „Pa
radă" a modei de primă
vară, cu sprijinul Casei 
de mode București, în ca
drul ciclului „Almana
hul fetelor", tn Incinta 
Fabricii „Flacăra roșie". 
Acțiunea 8-a bucurat de 
un mare sucoes.• • • • ••••• • • • • • •••••

DV.
• •••••••••

LII

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Republica (orele 9;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 , 16 ; 18,30 ; 20,45). PLAJELE 
LUMII rulează la București (orele
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 j 21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Festival 
(orele 8,30 , 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21). LA EST DE EDEN rulează la 
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 ; 14,15 ; 16,30 ; 20,45). 
PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR rulează la 
Union (orele 15,30; 18; -
TURA orele 20,30).
PROPRIU rulează la Lumina (o- 
rele 8,30-16,30 în „
10.45 ; 20,45). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15 . UN OM PENTRU ETERNI
TATE orele 18,15 ; 20,30). PAȘA
rulează la Feroviar (orele 8 ; 12,15; 
în continuare ; 14,30 i 16,45 ; 19 ;
21.15) . Excelsior (orele 9 , 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15). Modern (o- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ;
20.45) . Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,16 ; 20,30). Arta (orele
8,45—16,15 în continuare ; 18,15 ;
20.15) . TARZAN, OMUL MAIMU
ȚA ; FIUL LUI TARZAN rulează 
la înfrățirea (orele 15,30 ; 19). 
..... APOI 8-A NĂSCUT LEGEN
DA" rulează la 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 In 
continuare ; 17,15 ; 30). Miorița (o- 
rele 9,45 ; 13 ; 18,30 ; 19,45). Flo- 
reasca (orele 11 ; 14; 17 ; 20).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN ru
lează la Bucegl (orele 9,30 ; 12 ; 
15,30 ; 18 . 20,30). GiuleștI (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 * ' ‘ .................... *
20,15). 
lează
17.30 ;
18.15 :
rulează ia Cotrocenl (orele 15,30 ; 
18 . 20,30). PENTRU . ...................
ȚINI DOLARI rulează 
(orele
20.30) .
13.30 ; 
rele
20.30) .
16 .

, AVEN- 
PE TEREN

continuare |

la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
BUNA ZIUA, CONTESA ru
la Drumul Sării (orele 15 ;
20) Volga (oiele 9,30 ; 16 i 
20,30). CUȚITUL fN APA

0 . 11,11 I
Grlvița 

18 ; 18,11 1
9 ; 11,1» l 
Tomls 

18,15 ; 211.30).

INC4 PU- 
ia Melodia 
16 ] 18,15 ; 
9 : 11,15 J

Gloria (o- 
16; IU»;

13.30 ;
(orele
20,30).
13.30 ; 

(orele 9,30 ;
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 
16 ; 18). AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER ; MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30 ; 19). PIANELE MECANI
CE rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18). TAFFI ȘI VfNATORUL 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 j 18 ; IN ORAȘUL „S* orele 
20.30). FELDMAREȘALA rulează 
la Pacea (orele 15,30 i 18 ; 20,30). 
ÎMPUȘCATURI SUB SPINZU- 
RATOARE rulează la Crîngași (o- 
rele 15,30; 18 ; 20,15). DRAGA BRI
GITTE rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 l 20,15). CAMPIONII — 
MÎNDRLA NOASTRĂ ț REGELE 
FOTBAL ; PLEDOARIE PENTRU 
VOLEI ; SPORTUL DE IARNA 
ÎN MUNȚII ROMANȚEI ; CULTU
RISMUL ; PLEDOARIE PENTRU 
BOX; ATLETISM; DOMNIA'SA, 
PIETONUL rulează Ia Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
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Opera Română : Lucia de Lam- 
mermoor — ora 1B.30 ; Sala Pa
latului : Seară Vleneză — orele
10.30 și 18,30 ; Teatrul de Opere
tă : Voievodul Țiganilor — ora
19.30 ; Teatrul „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Idiotul — ora 
19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (B-dul Schitu Măgu- 
reanu) : Candida — ora 15 ; D ale 
carnavalului — ora 20 ; (sala Stu
dio) : Photo Finish — ora 20 ; Co
medie pe întuneric — ora 15 : 
Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — ora 20 ; Teatrul Mic : 
Ofițerul recrutor — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : Fedra — ora 10 ; Femei sin
gure ■ 
Cursa
19,30 ; 
cea** : 
ora , ____ _
Mușchetarii măgăriei sale 
10 , Regele cerb

ora 20 ; Teatrul GiuleștI : 
de șoareci — 
Teatrul „Barbu 
Doamna de la

20 ; Teatrul „Ion

ora 15 și 
Delavran- 
Maxim — 
Creangă" : 

ora 
10 , Regele cerb — ora 18 ; Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victoriei): 
Papuclada — ora 10 . (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren 
— ora 10 ; Tentrul satirlc-muzlcal 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Ca-

de adio — ora 
Calea Victoriei) :

feaua cu lapte
19,30 ; (sala din _ _ ______  ,
Femei, femei, femei — ora 19,30; 
Circul de stat : Circul „Orlon" 
(R. P. Bulgaria) — ora 19,30.
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• 11,00 — Limba franceză. Lec
ția nr. 51 (reluare) • 11,30 — Lim
ba engleză. Lecția nr. 50 (reluare)
• 12,00 — TV pentru speclalișttl 
din industrie. îngrășăminte chi
mice eu fosfor șl Îngrășăminte 
complexe pentru agricultură (re
luare) • 12,30 — Închiderea emi
siunii de dimineață • 14,15 — Fot
bal : cuplajul bucureștean Pro
gresul — Rapid șl Steaua — Di
namo • 18,00 — Telex TV • 18,05 
— Limba germană. Lecția nr. 49
• 18,30 — Emisiunea pentru tine
ret : „Elevi în salopetă". Transmi
siune tn direct de la F.M.U.A.B.
• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19.30 — Ca la Cluj — film fol
cloric realizat de Studioul de Te
leviziune • 19,45 — Avanpremiera
S 20,00 — Teleclnemateca : „Mărie

ctobre" — film artistic cu Da
nielle Darrleux, Lino Ventura, 
Serge Reglam • 21,45 — Căsuța 
poștală 111 — Dialog cu telespec
tatorii ■ 22,00 — Cărți șl autori î 
Nlchlta Stănescu șl Mlrcea Cioba- 
nu • 22,20 — Seară de balet cu 
Alexa Mezlncescu • 22,45 — Tele
jurnalul de noapte.

LA CA8ELE DE CULTURA 
ALE TINERETULUI

ATENEUL TINERETULUI (sec
torul I) : Azi, orele 17, „Cercul 
de dezbateri pe probleme de eti
că". Tema : „Specificul moralei 
ca formă a conștiinței sociale". 
Mîlne, orele 18, dans cu formația 
„Entuziaștii" ; UNIVERSAL-CLUB 
(sectorul III) : Azi, orele 18,30. In 
cadrul cursului „Istoria culturii șl 
civilizației românești" cercetătorul 
Cornellu Dlma-Drăgan va vorbi 
despre „Literatura în epoca lu
minilor". Mîlne : joia tineretului 
cu orchestra „Amiral" șt soliștii 
vocali ai clubului ; CLUBUL E- 
LEVILOR (sectorul IV) : Azi, ore
le 18, la „Tribuna discuțiilor in
teresante" sînt invitați actorii Iri
na Petrescu, Șerban Cantacuzfno 
și Florin Piersic. Mîlne : Ia orele 
17,30, o tntîlnire cu actorii Radu 
Zaharescu, Horia Căciulescu șl 
regizorul Blțu Făltlclneanu, cu

prilejul „Zilei mondiale a teatre
lor" ; TEHNIC-CLUB. Azi, ore
le 18,30, „Cadran politic mon
dial", ia care conferențiarul O. 
Crauciuc va vorbi despre „Româ
nia în cadrul U.N.E.S.C.O.". La 
orele 19, seară de club ; MO- 
DERN-CLUB (sectorul VIII) : o- 
rele 18, program de club : „Ex
presii celebre" prezentate de Gher
man Vastlica și o audiție muzi
cală din succesele solistei Marga
reta Pîslaru. Mîlne, orele 18 : 
„Vine... vine primăvara" (cafenea 
muzicală).

Studlo-Clubul Casei de cultură 
a sectorului 2, din str. M. Emi
nescu 89. prezintă miercuri, 28 
martie a.c., ora 19, un interviu 
sonor cu compozitorul Grlgore 
Florian șl cel 3 lnterprețl al me
lodiilor sale de muzică ușoară : 
Lila Crlstescu, Puica Igiroșlanu șl 
George Rfincău. Interviul e luat 
de scriitorul George Șolmu Plăvă- 
lescu, iar la plan acompaniază 
compozitorul Richard Stein, Pre
zintă Ștefanla Dumitrescu.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
• Concert de muzică ușoară eu 

formația „Metronom". (Sala Mare, 
miercuri, ora 20,30) • Muzică u- 
șoară cu formația condusă de 
Rolf Albrich ; Duete vocale din 
opere șl operete — interpretează 
studențl al Conservatorului „Cl- 
prlan Porumbescu" ; Din frumu
sețile patriei — proiecții de dia
pozitive (Student-Club, miercuri, 
ora 20).

CLUJ
• Reportaj geografic „Pe țărmul 

Pacificului" — expuneri șl pro
iecții făcute de conf. dr. Alexan
dru Sfindulache, rectorul Institu
tului pedagogic de 3 ani din O- 
radea ; Filmul artistic „Călătorie 
fantastică" (sala de spectacole, 
joi, ora 20,30) • Tribuna Ideilor : 
sensul șl înțelegerea artei moder
ne — participă prof. arh. Vlrgll 
Saivan șl conf. unlv. Ladlslau 
Fdldes (sala clubului. Joi, ora 
20,30).

GALAȚI
• Serată distractivă — cîntfl 

formația „Atletic" (Club-barul stu
dențesc, joi, ora 20).

IAȘI
• Trlbuha opiniilor — Concurs 

academic eu tema : Destin, opțiu
ne... realizarea personalității — 
prezidează prof. dr. docent Vasile 
Pavelcu ; Filmul artistic englez 
„Becket" (Clubul Artelor, joi, ora 
20».

Mijloacele 
mecanice să fie 

folosite la capa
citatea maximă

(Urmare din pag. I)

Chișineu-Criș, inginerul șef Ana
tolia Novacov ne prezenta, ca de 
altfel și la Direcția agricolă, în 
aceleași culori frumoase, starea 
tehnică a parcului de mașini și 
tractoare. După grafic, situația 
așa este. La 15 februarie, cele 
286 tractoare cu utilajele care 
lucrează în această campanie a- 
par reparate. Numai că, în drep
tul geamului, sub privirea noas
tră, un tractor nu are nici mă
car motorul asamblat.

— Este o întîmplare. A fost 
reparat, dar după ce motorul a 
fost montat au apărut alte de
fecțiuni. Accidental.

Șî, ca să folosim același ter
men, tot „accidental" prin ate
liere șl în spatele atelierelor, ală
turi de cîteva zeci de pluguri și 
două remorci defecte, încă 15 
tractoare care așteaptă... mici re
parații. 5 din ele complet de
fecte, unul pentru că avea mo
torul crăpat, altul pentru că avea 
rupt diferențialul, altul defectă 
instalația electrică sau un piston 
rupt etc., etc...

— Sînt dintre cele 117 trac
toare pe care le-am preluat de 
la l.M.A. Sîntana — se justifică 
inginerul șef.

în iarnă, între întreprinderile 
pentru meoanizarea agriculturii 
din județ au fost operate unele 
schimbări. Așa, de pildă, l.M.A. 
Chișineu-Criș a preluat 6 secții 
și a predat la l.M.A. Ghioroc 5 
secții. Cei care le-au predat au 
lăsat reparațiile tn seama celor 
care le-au preluat, iar cei care 
le-au preluat cereau să fie re
parate.

— Cum rămîne atunci cu asi- • 
gurările pe care le-ați dat, ra- 
portînd la Consiliul Superior al 
Agriculturii că toate tractoarele 
aparținînd întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii din 
județ sînt în actuala campanie 
în stare de funcționare ?

— Comisiile de recepție care 
ne-au informat, ne-a răspuns too. 
Ludovic Smis, de la Direcția a- 
gricolă județeană, n-au sesizat a- 
ceste neajunsuri...

Acum, cînd trebuie să se iasă în 
cîmp și să se lucreze din plin, 
s-a constatat că unele unități nu 
dispun nici de semănători. Coo
perativele agricole din Țipar și 
Luntreni, deocamdată, nu dis
pun de asemenea mașini. Un 
SPC-6 solicită din toamnă și sec
ția de mecanizare a l.M.A. Chi
șineu-Criș, care deservește C.A.P. 
Șiclău. Solicită, însă, în locul se
mănătorii primesc promisiuni. In 
anul trecut, toate unitățile erau 
dotate cu asemenea utilaje, dar 
în urma unei redistribuiri dispu
se de Direcția agricolă ele au 
fost în așa fel dirijate, incit în 
timp ce unora le prisosesc, alții 
nu au cu ce semăna. Din si
tuația operativă centralizată la 
Direcția agricolă județeană re
zultă că tn întregul județ 
Arad, pînă la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, din 20 803 hec
tare cu culturi din epoca 1 în 
cooperativele agricole de produc
ție erau tnsămînțate doar 2 274 
hectare, deși de aproape două 
săptămîni timpul a permis munca 
în cîmp. Această situație este, în 
primul rînd, urmarea stării teh
nice necorespunzătoare a trac
toarelor și mașinilor agricole. A- 
cum, cînd timpul s-a încălzit fî 
pămîntul s-a zvîntat suficient, se 
impune ca în toate unitățile a- 
gricole să se treacă cu toate for
țele la pregătirea terenului și la 
semănat, incit rămînerea în ur
mă, cauzată de prelungirea ierniî 
Și de defecțiunile de ordin tehnio 
Și organizatoric semnalate, să fie 
în cel mai scurt timp recupera
te.

• e • ©
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pentru un spectacol de o ase
menea tensiune a ideilor. Am 
renunțat la bilete și am văzut 
spectacolul într-o altă zi, cînd 
mă simțeam mai pregătit pen
tru el.

COKIOLAN RADUICĂ, secre
tar al Comitetului U.T.C. al Sec
torului I din București : Această 
chestiune a avizării, a informă
rii publicului tînăr ml se pare 
atît de importantă, incit aș în
drăzni să o extind puțin. Tea
trul este o lume a marilor în
trebări, și încorcînd să răspun
dă la ele omul încearcă de fapt 
să se explice pe sine, să se pla
seze intr-un context social, ceea 
ce echivalează cu o adevărată 
descoperire a propriei condiții, 
în raport cu această uriașă în
semnătate a teatrului în viața 
omului, spectatorii tineri se de
limitează în trei categorii — 
cînd. de fapt, n-ar trebui să 
existe decit una : aceea a spec
tatorilor consecvenți, convinși, 
îndrăgostiți de teatru. Dar mai 
sînt șl cei neavizați, care ajung 
doar întîmplător în sala de spec
tacol, și mai sînt și snobii, care 
merg Ia teatru in funcție de 
fluctuațiile modei, și care mi se 
par cel mai primejdloși.

REP. : Asupra acestei ches
tiuni ar mai fi, poate, de discu
tat. Nu vreau să iau apărarea 
snobilor, dar nu cred că ei sînt 
chiar atît de prlmejdioșl, atita 
vreme cît, din păcate, există șl 
o a patra categorie, încă destul 
de numeroasă : tinerii care nu 
merg deloc Ia teatru. îngădui- 
țl-ml să vă prezint, în acest 
sens, cîteva date statistice cu
lese recent de corespondenții 
Ziarului nostru. Bunăoară, din 

"i peste 2 300 de ingineri «1

tehnicieni din Cluj — deci oa
meni cu pregătire medie și su
perioară — abia 40 la sută frec
ventează teatrul cu o oarecare 
consecvență. Iar din 30 de tineri 
elevi, studenți și muncitori in
tervievați la Timișoara, numai 
18 au putut numi un spectacol 
văzut în ultima lună.

CORIOLAN RADUICĂ : A- 
ceastă situație implică niște mă
suri care se cer luate pe un plan 
foarte larg. Incepînd chiar cu 
școala ,unde, măcar timp de un 
trimestru, ar trebui incluse în 
programa analitică niște forme 
care să-i familiarizeze pe tineri 
cu semnificația și importanța 
teatrului...

GEORGE PAUL AVRAM : 
...Continuînd cu presa, cu ra- 

. dioul și televiziunea, ale căror 
mijloace de propagandă teatrală 
sînt mal întotdeauna empirice...

CORIOLAN RADUICA : ...Și 
încheind (dar nu sfîrșind) cu o 
amplă acțiune, desfășurată pe 
un pian superior, care să tină 
treaz interesul tinerilor pentru 
teatru. într-o asemenea acțiu
ne, rolul nostru, al organizații
lor U.T.C., trebuie să fie esen
țial.

EUGENIA LOIS, director ad
junct al Ateneului Tineretului 
din București : în această pri
vință, unii pași au și fost făcuțl. 
Profilată pe preocupări literare 
și artistice, casa noastră de cul
tură are, printre formele el de 
activitate, un studio teatral șl un 
curs de teatru : „Mari persona
je. mari lnterprețl". Ceea ce ml 
se pare important este că la 
cursul nostru vin de obicei ti
neri dlntr-a „patra categorie", 
adică dintre cei care nu au fost 
niciodată la teatru. Asta nu în
seamnă că îl „alfabetizăm". 
Dimpotrivă: ara conceput un

curs-șoc, care să-i introducă 
brusc în miezul istoriei și al 
actualității teatrale, și care să 
le trezească interesul la modul 
cel mai izbitor. Conferențiarii 
sînt specialiști de prestigiu, cei 
care prezintă „ilustrațiile" sînt 
actori dintre cei mai buni, în- 
chiriem uneori șl spectacole în
tregi...

CORNEL IOANIȚESCU, ac
tivist al Comitetului Municipal 
București al U.T.C. : Trebuie to
tuși să recunoaștem că majori-

tatea acțiunilor noastre în a- 
ceastă direcție poartă pecetea 
întâmplătorului. Cauza nu ml se 
pare greu de descifrat. Pentru 
ca munca lui să fie eficientă, 
trebuie ca. în primul rind, acti
vistul care lucrează în rîndurile 
tineretului să fie apropiat de 
teatru, să-1 cunoască șl să-1 în
drăgească. Acest deziderat este 
atins destul de rar, și atunci se 
întîmpiă că in programele de 
activități ale unor organizații 
apare, destul de des : „Vom mer
ge la cutare șpectacol de tea
tru", dar aproape niciodată o 
acțiune gîndită temeinic, în per- 
șpectlvă, Mal departe : avem ne
numărate formații teatrale de a- 
matorl formate din tineri, în 
întreprinderi, în școli, dar nu 
avem aproape nici un cerc de 
prieteni ai teatrului, care să 
pregătească nu lnterprețl dile- 
tanțl, ci buni spectatori.

GEORGE PAUL AVRAM l 
Asta fără si mai amintim ci

multe din aceste formații nu 
educă gustul teatral al proprii
lor lor components ci dimpotri
vă. îl deformează.

CĂTĂLIN ȚĂRANU, elev: 
Fiind eu însumi actor amator 
în formația Ateneului Tineretu
lui, cred că sînt în măsură să 
furnizez o explicație. Ni se cer 
adeseori performante interpreta
tive rapide, care ne depășesc. 
Instructorii nu au răbdare să 
he apropie de teatru, să facă 
din noi în primul rînd niște

DANA AVRAM, Inginer Ia 
Televiziune : Nu cunosc chiar 
tot repertoriul teatrelor din 
București, dar faptul că în pri
ma jumătate a stagiunii nu s-a 
jucat nici o piesă din dramatur
gia românească de astăzi mi se 
pare inexplicabil. Ca și absența 
unor capodopere ale clasicității, 
de altfel. Dar cea mai gravă 
absență ml se pare a fi aceea 
a unor piese care să se adreseze 
direct preocupărilor și particula
rităților spirituale ale tineretu-

la masa rotundă reprezintă, 
de fapt, cele două teatre 
bucureștene cu cele mai 
mari obligații în privința 
educației tineretului : Tea
trul Național „I. L. Cara- 
giale“ și Teatrul pentru ti
neret și copii „Ion Creangă". 

I-a invitat, așadar, la o 
autocaracterizare.

GEORGE PAUL AVRAM : 
Asupra Teatrului Național s-au 
îndreptat întotdeauna cele mai 
mari pretenții, și așa si trebuie

TEATRUL
buni spectatori. în felul acesta 
ajungem, de fapt, să ne rupem 
de teatru, ba uneori devenim 
chiar orgolioși și pretindem că 
nu mai avem nimic de învățat 
de la profesioniști.

CORIOLAN RADUICĂ 1 Din 
toate acestea nu trebuie să se 
înțeleagă că organizațiile U.T.C. 
sînt singurele care au obligații 
în educația teatrală a tineretu
lui. Teatrele nu fac, ade
seori, ceea ce ar fi de datoria 
lor. Ele ne trimit impresari gră^ 
biți, Interesați doar să-și vîndă 
biletele., dar nu conlucrează în
deajuns cu noi pentru atingerea 
obiectivelor care ne preocupă 
deopotrivă. Mă refer șl la ac
țiunile pc care le-am putea or
ganiza în colaborare, dar mă re
fer in primul rînd la ceea ce 
constituie miezul activității lor i 
repertoriul. In București trăieso 
250 000 da tineri. Ca le oferii 
teatrale 7

lui contemporan. De la Nota 
zero la purtare, piesă a altei 
epoci, n-am mal văzut nimic 
asemănător.

CĂTĂLIN TĂRANU : Mai 
este și piesa lui Dorel Dorian, 
Corijentă la dragoste. Iubesc 
imens această piesă, nu numai 
pentru că am jucat în ea, ca 
amator, dar pentru că mi se 
pare adevărată șl sinceră, si 
n-am să înțeleg niciodată de ce 
n-a avut succes la Teatrul „Ion 
Creangă". Poate că e o piesă 
dificilă, poate că, vorbind des
pre ea, ar trebui să reluăm de 
la capăt tot ce s-a spus aici 
despre educația publicului tî- 
năr... Dar chiar dacă ar fi avut 
succes, această piesă, singură, 
n-ar fi reprezentat decît exact 
atît: o singură piesă.

în acest punct al discuției, 
reporterul a făcut observa
ția ci *-» doi actori prezențl

să fie. Numai că el nu și-a ono
rat întotdeauna polițele. în a- 
ceastă stagiune, lucrurile au în
ceput să se îndrepte, cred, spre 
făgașul normal. Jucăm Becket 
și Idiotul, pregătim o nouă ver
siune a Scrisorii pierdute, cîteva 
piese de actualitate... Mai avem 
încă multe de făcut, firește, 
în primul rînd spre a repune 
în drepturile ei marea drama
turgie clasică, pentru interpre
tarea căreia avem actori atît de 
dotați I Cine l-a văzut pe Coze
riei în Hamlet, la Craiova, nu 
mal are nevoie de alte argu
mente. Mal existau apoi, pe 
vremuri, acele celebre matinee 
literare ale neuitatului Ion Ma
rin Sadoveanu, care erau un 
punct constant de atracție pen
tru tineretul bucureștean. Sălile 
erau întotdeauna neîncăpătoare. 
Acolo se făcea educație teatral^ 
in oensul cel mai înalt al cu- 
vtntulul. la un mod care exclu

dea improvizația și oscilațiile 
de gust. Nimic nu poate justi
fica faptul că o asemenea ini
țiativă nu se reia astăzi, cînd 
ceilalți factori care răspund de 
educația tineretului sînt atît de 
interesați în această privință, 
atît de dispuși să ne ajute.

CORNEL IOANIȚESU : Aș 
vrea să ridic chestiunea accesi
bilității, pentru tineri, a spec
tacolelor Teatrului Național. 
Publicul acordă un credit neli
mitat acestor spectacole. Ele se 
joacă de obicei cu casa închisă^ 
si asta este, desigur, foarte bine. 
Dar în felul acesta rămîn pe di
nafară numeroși tineri aflați în 
producție, care nu au timp să 
alerge după bilete. Mal multe 
contracte cu organizațiile din 
întreprinderi — aceasta ar fi, 
cred, singura soluție.

ION GH. ARCUDEANU : Nu 
este un secret pentru nimeni 
faptul că Teatrul „Ion Creangă" 
a dibuit ani de zile în căutarea 
propriului său profil. La aceas
ta au concurat mal multi factori, 
printre care cei de ordin ad- 
mlnistrativ-organizatoric nu sînt 
chiar de neglijat. Am plecat la 
drum cu girdurl foarte mari, 
dar materializa-ea lor a întîr- 
ziat într-un mod. pînă la urmă, 
nejustificabil. Abia de curînd 
am început să devenim noi în
șine, și succesul de-a dreptul 
răsunător pe care l-am obținut 
cu Năzdrăvăniile lui Păcală la 
Festivalul de la Sofia vrem să-1 
considerăm începutul unei re
dresări definitive. Propriul 
nostru public, însă, ne acceptă 
mal greu. Plătim probabil tribu
tul stagiunilor de șovăieli, caTe 
ne-au îndepărtat spectatorii. 
Oricum, avem planuri mari» 
printre altele, vom redeschidă

noi. în cursul stagiunii viitoare, 
acele conferințe experimentale 
de Istorie a teatrului pe care 
Naționalul le-a abandonat. Le 
vom socoti nu o preocupare la
terală, ci un aspect fundamen
tal al activității noastre, legat 
de însuși profilul teatrului. Cu- 
vîntul „profil" îmi readuce în 
minte încă o Idee : profilarea 
precisă a teatrelor bucureștene 
este un lucru admirabil, dar 
faptul că există un teatru pen
tru tineret și copii nu scutește 
în nici un fel celelalte colective 
de preocupările lor exprese în 
întîmpinarea tinerilor spectatori.

★
în loc de concluzie, cîteva din

tre obiectivele Comitetului Mu
nicipal București al U.T.C. pen
tru perioada imediat următoare, 
așa cum ni le-a prezentat, in 
cursul discuției, CORNEL IOA- 
NIȚESCU.

— Extinderea rețelei do 
cursuri și lectorate pe proble
mele teatrului, organizate în 
colaborare cu Comitetul pentru 
cultură șl artă și cu Universi
tatea populară.

— înființarea, tn toate marile 
întreprinderi, a unor cercuri de 
prieteni ai teatrului, eu statut 
ferm și activitate continuă.

— Solicitarea mult mal frec
ventă a actorilor șl a regizori
lor tineri pentru întîlnirl șl dez
bateri cu spectatorii.

Sînt etape ale unei acțiuni 
care, pentru a izbuti, trebuie 
transformată într-o preocupare 
amplă și permanentă, la toate 
nivelurile activității organiza
țiilor U.T.C. La capătul acestei 
acțiuni (dar există oare un ca
păt 7). tinerețea teatrului și a 
publice’ui va fl una» și aceeași, 
fără hlatusuri șl fără ezitări.
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VIZITA IN TURCIA A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUȘESCU

Dineu oferit de președintele Consiliului

de Stat, Nicolae Ceaușescu
Marți seara, președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, a oferit în 
saloanele hotelului „Buyuk 
Ankara" un dineu in onoarea 
președintelui Turciei, Cevdet 
Sunay, ți * soției sale, Atifet 
Sunay.

ți * soției sale, Atifet

La dineu au luat parte lila 
Verdeț, cu soția, Comeliu Mă- 
nescu, cu soția, Octavian Gro
za, Grigore Geamănu, amba
sadorul României ia Ankara, 
și celelalte persoane oficiale 
române.

Din partea turcă au 
prezențl Ibrahim Sevki

fost 
Ata-

sagun, președintele Senatului, 
Ferruh Bozbeyll, președintele 
Adunării Naționale, Suleyman 
Demirel, primul ministru, Is- 
met Inonu, președintele parti
dului Republican al Poporului, 
Lutfi Omerbas, președintele 
Tribunalului Constituțional, 
generalul Memduh Tagmac,

șeful statului major general, 
miniștri, generali, lideri ai al
tor partide politice și alte per
soane oficiale turce.

în timpul dineului, care a 
decurs Intr-o atmosferă cor
dială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Cev
det Sunay, au rostit toasturi.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Cevdet Sunay

stimate domnule pre-Mult 
ședințe,

Distinsa doamnă Sunay, 
Stimați oaspeți,

între

Cuvîntarea primului ministru 
al Turciei, Suleyman Demirel

(Urmam din pag. I)

nil române, hărnicia, capaci
tatea și ospitalitatea sa.

Sînt convins că Excelențele 
Voastre împreună cu persoa
nele care vă însoțesc vor fi 
întîmpinate cu același sincer 
interes în timpul șederii lor în 
Turcia.

Excelență,

contactele car» au 
utile în găsirea u-

dorința ca 
loc să fie 
nei căi echitabile de rezolvare 
definitivă, care să vină în în- 
tîmplnarea drepturilor și inte
reselor legitime ala tuturos 
părților interesate.

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu

Este o plăcere pentru mine 
șl soția mea, pentru colabora
torii mei să vă putem saluta 
acum printre noi. Permite- 
țl-ml să folosesc prilejul pen
tru a adresa încă o dată mul
țumirile noastre sincere pen
tru ospitalitatea șl simpatia cu 
care sîntem înconjurați — 
expresie grăitoare a sentimen
telor de stimă șl prietenie îm
părtășite reciproc de popoare
le turc și român.

Ne aflăm în Turcia de pu
țin timp, dar vizita pe care o 
facem ne dă posibilitatea să 
acumulăm impresii bogate. 
Am vizitat cu interes Ankara, 
capitala Republicii Turcia, 
care evocă personalitatea pro
eminentă a întemeietorului 
Turciei moderne, Kemal Ata
turk, și care se înfățișează ca 
tin oraș modern, înfloritor. 
Ne-a rămas viu întipărit în 
minte contactul cu poporul 
turc De care îl știm profund 
atașat ideilor de libertate, in
dependență națională, pace și 
prietenie.

Ne-au bucurat convorbirile 
pe care le-am purtat cu dum
neavoastră, eminenți conducă
tori ai națiunii turce, pentru 
că ele au evidențiat dorința 
comună a României șl Turciei 
de a amplifica și diversifica 
relațiile de bună vedinătate. 
Este neîndoios, domnule pre
ședinte, că această preocupare 
corespunde pe deplin interese
lor celor două popoare ale 
noastre ; totodată, ea servește 
țelurilor de pace, înțelegere, 
Securitate ale tuturor popoare
lor.

în cadrul schimbului de ve
deri dintre noi, ne-am intllnit 
pe platforma înțelegerii că 
viața impune astăzi să se ex
cludă definitiv forța ca argu
ment politic și ca metodă do 
soluționare a problemelor liti
gioase, să se așeze la temelia 
relațiilor interstatale principii
le independenței șl suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile Interne, avantajului re
ciproc. Tocmai promovarea a- 
cestor principii favorizează a- 
firmarea deplină a personali
tății fiecărei națiuni, sporirea 
aportului său specific, origi
nal, la tezaurul civilizației 
mondiale, buna conviețuire 
între state, dezvoltarea încre
derii și colaborării dintre po
poare. în acest spirit evolu
ează și raporturile dintre ță
rile noastre, colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică și 

‘ Și 
Turcia, care, așa după cum s-a 
relevat în convorbirile noas
tre, au însemnate posibilități 
de amplificare și diversificare, 
în interesul comun al celor 
două popoare, precum și al 
destinderii atmosferei politice 
generale în Europa și în lume. 
După opinia noastră, generali
zarea schimbului de valorî

culturală dintre România

ÎJ

materiala și spirituale 
popoare este una din premi
sele esențiale ale eliminării 
conflictelor dintre state, ale 
destinderii internaționale, ale 
consolidării păcii șl securității.

Ne-am exprimat deseori 
punctele de vedere cu privire 
la căile și modalitățile care o 
pot asigura înaintarea trepta
tă, prin eforturile tuturor sta
telor continentului, spre o- 
biectivul securității europene. 
Pentru schimbul de idei și 
propuneri în această problemă 
vitală, pentru găsirea și trans
punerea în viață a soluțiilor 
celor mai potrivite, conside
răm deosebit de utilă 
zarea unei consfătuiri 
lor europene.

Doresc să subliniez 
acest prilej că o

organl- 
a state-

cu____  l! 
acest prilej că o contribuție 
din cele mai importante la 
realizarea securității pe conti
nentul european ar aduce nor
malizarea relațiilor dintșe sta
tele balcanice, conlucrarea lor 
activă în direcția îmbunătăți
rii climatului din această re
giune, transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și co
laborării internaționale.

Sînt încredințat că rezulta
tele acestei vizite confirmă 
încă o dată importanța și utili
tatea contactelor directe între 
conducătorii de state pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
pentru strîngerea legăturilor 
prietenești între state și po
poare, pentru dezvoltarea co
laborării reciproc avantajoase 
între țări și conlucrarea lor 
activă pe tărîmul vieții inter
naționale, pentru apărarea pă
cii. După convorbirile pe care 
le-am avut astăzi, consider că 
discuțiile purtate au îndrep
tățit pe deplin așteptările 
noastre și cred că și ale dom
niilor voastre. Se deschid 
perspective minunate pentru o 
colaborare rodnică, multilate
rală, între popoarele noastre 
și sperăm că, pornind de la 
răspunderea față de popoarele 
noastre, vom acționa în așa 
fel, îneît să îndreptățim aces
te așteptări. în această ordine 
de idei, permiteți-mi să vă de
clar că așteptăm cu multă 
plăcere vizita în România a 
Excelenței Voastre, domnule 
președinte, și a doamnei Su
nay, vizită despre care avem 
toate motivele să credem că va 
fi un nou pas înainte în evo- 

a

Stimate domnule președinte.
Vă mulțumesc din toată ini

ma pentru amabilele cuvinte 
rostite la adresa noastră, a 
poporului turc. Sîntem foarte 
mulțumiți să constatăm că ați 
petrecut In mod plăcut aceste 
zile în țara noastră. In curînd. 
Excelența Voastră va avea 
prilejul să constate și să vadă 
mai îndeaproape, personal, 
ospitalitatea turcă.

In același timp, sîntem feri
ciți să constatăm că convorbi
rile noastre s-au desfășurat șl 
se vor desfășura in continuare 
într-o atmosferă caldă și sin
ceră, prietenească. Constatăm 
că eforturile noastre au dat 
roade, că părerile noastre 
converg către un singur țel — 
și acest țel este menținerea 
păcii în lume. Sîntem datori 
ca în relațiile internaționale 
să milităm pentru respectarea 
principiilor independenței, su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, respectului re
ciproc și neamestecului în tre
burile interne, condiții esen
țiale pentru menținerea păcii.

In cadrul discuțiilor, noi am 
evocat aceste principii pentru 
că ele izvorăsc dintr-o con
vingere comună. Și pe unii și 
pe alții securitatea și pacea 
regiunii noastre ne interesea
ză îndeaproape. Noi știm că 
relațiile bilaterale de apropie
re și colaborare între țările 
noastre sînt foarte importan
te pentru pacea regiunii în 
care trăim și în același timp 
pentru pacea Europei și a în
tregii lumi. Dorim cu toții ca 
aceste țeluri să fie atinse In 
condițiile respectării suvera
nității și independenței popoa
relor. După cum am mai ară
tat, Turcia acordă o atenție

deosebită problemei elpriote, 
ca o problemă importantă 
pentru menținerea păcii In a- 
ceastă parte a lumii. Urmărim 
îndeaproape politica pașnică 
promovată de prietenii noștri 
români.

a-

Stimate domnule președinte, 
în convorbirile pe care 

îe-am avut, am analizat îm
preună relațiile noastre bila
terale. Sîntem foarte mulțu
miți de stadiul actual al le
găturilor noastre — legături 
care se lărgesc și se dezvoltă 
zi de Zi. Constatările noastre 
arată că aceste relații — care 
se întemeiază pe principiul a- 
vantajului reciproc — au fru
moase perspective de a se 
dezvolta. Sînt convins că
ceasta va fi în folosul ambelor 
țări.

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc călduros pen

tru invitația de a vă vizita 
țara, invitație care îmi va da 
prilejul să cunosc mai îndea
proape frumoasa dumneavoas
tră patrie. Ne face o mare 
plăcere să venim într-o țară 
vecină și prietenă. Cu această 
ocazie sper că ne vom vedea 
și că vom putea constata roa
dele eforturilor minunate de
puse de harnicul și înzestratul 
popor român.

Stimate domnule președinte,
Reievînd încă o dată bucu

ria pe care ne-a produs-o vi
zita dv. în Turcia permiteți-mi 
să ridic paharul în onoarea 
Excelenței Voastre, a stimatei 
dumneavoastră soții, a va
loroșilor dumneavoastră co
laboratori, și să urez din inimă 
poporului român prieten noi 
succese în muncă și multă fe
ricire.

Recepție

luția ascendentă, rodnică, 
relațiilor dintre România 
Turcia.

în spiritul de colaborare și 
cordialitate în care se desfă
șoară șederea noastră în Tur
cia, propun să ridicăm paharul 
în onoarea dumneavoastră, 
domnule președinte, în sănă
tatea doamnei Sunay, căreia 
avem plăcerea să-i aducem 
omagiile noastre ; în sănăta
tea tuturor distinșilor oaspeți i 
pentru fericirea și prosperita
tea poporului turc : pentru con
tinua dezvoltare a colaborării 
între România șl Turcia ; pen
tru pace și prietenie între po
poare.

Cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale a președintelui Con
siliului de Stat al Româ
niei în Turcia s-a înche
iat cu recepția oferită în sa
loanele hotelului „Buyuk An- 
kara“ de președintele Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, în o- 
noarea președintelui Cevdet 
Sunay și a soției sale.

Au participat persoane ofi
ciale din partea română și 
turcă.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați ia Ankara, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, des
tinsă.

VIZITELE TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU

0 etapă importantă în dezvoltarea

ANKARA 25. — Trimisul 
special Agerpres, Ion Badea, 
transmite i în cursul zilei, to
varășa Elena Ceaușescu a fă
cut vizite în orașul Ankara la 
Institutul de Broderie și la 
Clinica de Pediatrie a Facul-

tății de medicină din ca
drul Universității Hacettepe. 
După-arpiază, tovarășa Elena 
Ceaușescu a participat Ia un 
ceai oferit în onoarea sa de 
doamna Nazmiye Demirel, 
soția premierului Turciei.

Aș vrea să mă refer la con
vorbirile care au loc între noi 
cu privire la problemele ma
jore ale vieții internaționale 
șl la cele care interesează în 
mod nemijlocit țările noastre. 
Nutresc speranța că oonvorbi- 
rile dintre noi, care se desfă
șoară Intr-o atmosferă de sin
ceritate și înțelegere reciprocă, 
se vor încheia cu rezultate u- 
tile. Acesta este un fapt îm
bucurător pentru relațiile da 
astăzi și de miine dintre cele 
două țări.

Problema cea mal Impor
tantă care trebuie avută în ve
dere atunci cînd se liscută 
chestiuni ale vieții internațio
nale este apărarea păcii. Po
trivit vederilor noastre, pentru 
ca pacea să fie echitabilă și 
durabilă, trebuie respectate 
principiile independenței sta
telor, egalității în drepturi, in
tegrității teritoriale și neames
tecului în treburile interne și, 
în același timp, acordurile în
cheiate între state. Atît timp 
cît drepturile legitime și inte
resele națiunilor nu sînt apă
rate, este greu să se creadă 
că pacea poate fi instaurată. 
Cea mai sigură cale este regle
mentarea conflictelor interna
ționale prin negocieri sincere. 
Aceste considerente au devenit 
o tradiție și un principiu de 
bază în politica externă a 
Turciei, țară care contribuie 
la instaurarea și apărarea pă
cii.

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

Conflictul dintre statele a- 
rabe și Israel, care Continuă 
de mai mulți ani și care se 
părea că va lua sfîrșit în anul 
1967, a constituit în cîteva rîn- 
duri cauza unor ciocniri ar
mate. Din această pricină, pro
blema Orientului Mijloeiu de
vine cu trecerea timpului în
grijorătoare și periculoasă. A- 
ceste evenimente care se pe
trec în regiunea în care ne a- 
flăm și noi ne produc îngri
jorare. Noi sprijinim acțiunile 
care au loc conform rezoluției 
Consiliului de Securitate cu 
privire la reglementarea aces
tui conflict și ne exprimăm 
dorința ca el să fie soluționat 
pe căi pașnice cît mai curînd.

Evenimentele recente au 
creat o tensiune nu numai 
în Europa centrală, unde ță
rile noastre sînt îndeaproape 
interesate, dar și în relațiile 
dintre Est și Vest. Noi dorim 
ca în cel mai scurt timp să 
prevaleze eforturile pentru a- 
sigurarea într-o mare măsură 
a atmosferei de destindere de 
care sînt legate speranțele o- 
menirii,

Cît despre problema cipriotă, 
care constituie o cauză a na
țiunii noastre, trebuie mențio
nat că contactele care conti
nuă de mai mult timp între 
reprezentanții celor două co
munități nu s-au soldat încă 
cu rezultate pozitive. Obține
rea rezultatelor dorite în ca
drul acestor convorbiri este 
strîns legată de desfășurarea 
acestora într-un spirit de sin
ceritate și concepții sănătoase. 
Reglementarea cu un ceas mai 
devreme a acestei probleme, 
care continuă 
rîndul a dat 
rite conflicte, 
importanță în ce privește apă
rarea păcii și securității în re
giunea noastră. Ne exprimăm

Stimate Domnule Președinte,

încheind scurta mea expu
nere cu privire la problemele 
internaționale, înainte de a mă 
referi la relațiile bilaterale 
dintre țările noastre, aș vrea 
să spun că urmărim cu interes 
și apreciem politica pe care o 
duce vecina noastră România 
sub conducerea dv. clarvăză
toare în lupta pentru pace. 
Sîntem convinși că această po
litică este utilă cauzei păcii 
în regiunea noastră și în lume. 
Faptul că atît unii cît și alții 
sîntem de acord că deosebirea 
de regim nu constituie o pie
dică pentru Instaurarea prie
teniei, cu condiția respectării 
reciproce a principiilor egalită
ții între state și neamestecului 
în treburile interne, constituie 
unul din punctele comune alo 
politicii noastre. Acest lucru 
este important în dezvoltarea 
relațiilor dintre noi.

Dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre țările noastre 
va fi fără îndoială în intere
sul națiunilor noastre. Româ
nia și Turcia depun toate e- 
forturile pe drumul dezvoltării 
și prosperității.

Eforturile pe care le mani
festă cele două părți cunosc O 
evoluție care va conduce la 
instaurarea de relații utile în 
diferite domenii. în ultimii ani, 
între țările noastre au fost 
semnate diverse înțelegeri care 
reglementează relațiile noastre 
în ee privește comerțul, turis
mul, transporturile, relațiile 
consulare și asistența Juridică.

Există posibilități ca rela
țiile dintre țările noastre, re
lații ale căror rezultate bune 
le putem constata încă de pe 
acum, să se dezvolte și mai 
mult, precum și de a stabili 
contacte apropiate și în alte 
domenii. Ne exprimăm spe
ranța că în scurt timp pe a- 
cest tărîm se va înregistra o 
dezvoltare.

în ce privește relațiile noas
tre economice, după părerea 
noastră, există multiple posi
bilități de a lărgi colaborarea 
în acest domeniu.

După cum se știe, dezvolta
rea economică a Turciei are 
loc potrivit 
nale. Primul 
nuri a fost 
ce privește 
de-al doilea 
de pe acum să fie obținute re
zultate demne de luat în sea
mă.

Guvernul român a manifes
tat interes față de diferite pro
iecte prevăzute a fi realizate 
în cadrul celui de-al doilea 
plan cincinal al nostru. Pen
tru realizarea acestor proiecte 
au avut loc negocieri între ex- 
perții din cele două țări, iar 
în cursul vizitei din noiembri» 
trecut, în țara noastră, a mi
nistrului afacerilor externe al 
României, Excelența Sa dl. 
Mănescu, s-a ajuns la un acord 
In ce privește căutarea unei 
modalități referitoare la con
dițiile și principiul proiectelor 
noastre de investiții la care va 
lua parte România. Socotim u- 
tilă începerea în cel mai scurt 
timp a acestor acțiuni.

planurilor cinci- 
dintre aceste pla- 
îndeplinit, iar în 
realizarea celui 
au început încă

și care ani de-a 
naștere la dife- 
prezintă o mare

Stimate Domnule Președinte
Folosindu-mă de această cu- 

vlntare pe care am rostit-o 
pentru a ura bun venit înal- 
ților noștri oaspeți, am dorit 
să expun chestiunile care in
teresează țările noastre.

încheind aici, ridic paharul 
în cinstea Excelenței Voastre, 
a stimatei Dumneavoastră so
ții, a valoroșilor membri ai 
delegației dv. și urez națiunii 
române prietene fericire și să
nătate.

relațiilor romano—turce" ••••••
ANKARA 25. — De la tri

misul special Agerpres, I. Ba
dea : Marile cotidiene tur
cești, printre care „Cumhu
riyet", „Milliyet", „Hurriyet", 
„Tercuman", „Zafer" și „Yeni 
Gazette" acordă spații largi 
sosirii la Ankara a președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Sînt pu
blicate numeroase știri, co
mentarii, reportaje și fotogra
fii de la festivitatea sosirii pe 
aerportul Esenboga, pre
cum și declarația făcută pre
sei cu acest prilej de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Intr-un articol intitulat „Cînd 
a venit domnul Ceaușescu 
Ankara arăta ca o floare", 
ziarul „Cumhuriyet" face o 
frumoasă metaforă comparfnd 
vizita tovarășului Ceaușescu 
în Turcia cu sosirea primăve
rii pe meleagurile acestei țări.

Același ziar publică sub 
semnătura senatorului Nadir 
Nadi, un comentariu în care 
arată că „Sub conducerea so
cialistă, România a făcut mari

pași pe calea dezvoltării eco
nomice. Conducătorii săi, care 
acordă o importanță specială 
industriei, au reușit să ridice 
nivelul de dezvoltare a eco
nomiei la un stadiu care poa
te fi considerat record".

La rîndul său, cotidianul 
„Yeni Gazette" publică sub 
titlul „Turcia și România" 
un editorial în care arată că 
sistemele sociale și apartenen
ța la blocuri diferite a Tur
ciei și României „nu trebuie 
să constituie obstacole în ca
lea dezvoltării relațiilor eco
nomice, politice, turistice și 
culturale dintre cele două 
țări.

Ziarul „Zafer" își încheia 
comentariul său cu conclu
zia : „Sîntem convinși că vi
zita președintelui Consiliului 
de Stat al României în țara 
noastră va constitui o etapă 
importantă în dezvoltarea și 
mai mare a relațiilor dintre 
cele două țări ale noastre, In 
asigurarea păcii în regiunea 
noastră și în lume".

EVENIMENT CU PUTERNIC ECOU INTERNATIONAL
In multe țări ale lumii, vizita oficială în Turcia a pre

ședintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
continuă să suscite un viu interes. Comentatorii subliniază im
portanța dialogului româno-turc în stabilirea unui climat de 
cooperare în Balcani, precum și în întreaga Europă.

VIENA. — Printre alte ziare 
austriece, „Viener Zeitung" își 
informează cititorii în legătură 
cu vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al României. După ce 
relevă festivitățile prilejuite de 
sosirea oaspetelui român la An
kara, ziarul vienez subliniază că 
„președintele român a declarat 
că așteaptă rezultate pozitive în 
urma convorbirilor cu oamenii 
politici turci și o îmbunătățire 
a relațiilor dintre cele două țări".

mentul cel mai important din 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări. Deși în cadrul acestei 
prime întîlniri de după război a 
șefilor de stat ai celor două țări 
punctul principal al dialogului va 
fi căutarea posibilităților pentru 
promovarea cooperării reciproce, 
cu acest prilej, se va discuta și 
despre modul în care cele două 
țări pot contribui la îmbunătă
țirea atmosferei politice din a- 
ceastă regiune șl din Europa",

BELGRAD. — Ziarul „Politi- 
ka“ a publioat în prima sa pa
gină o amplă relatare des
pre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Ankara. într-o știre 
a agenției Taniug reluată de în
treaga presă iugoslavă, se relevi i 
„Vizita în Turcia a șefului sta
tului român, Nicolae Ceaușescu, 
asta «predată la Belgrad a»

PARIS. — Agenția France 
Presse a difuzat mai multe știri 
în legătură cu vizita președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei în Turcia. Transmițînd largi 
extrase din cuvîntarea rostită luni 
de președintele Consiliului de 
Stat al României, agenția subli
niază principiile după care Ro- 
năala m călăuzește fa reltțilla

internaționale. Agenția France 
Presse relatează că „președintele 
Ceaușescu a arătat că una din 
modalitățile primordiale pentru 
statornicirea și consolidarea unui 
climat politic sănătos o constituie 
dezvoltarea unor raporturi nor
male între state, indiferent de 
orînduirea lor socială ; aceste o- 
biective pot fi atinse numai în 
măsura în care fiecare stat por
nește de la dreptul imprescriptibil 
al tuturor popoarelor de a-și ho- 
tări singure destinul, fără inge
rințe din afară. Spiritul respon
sabilității față de destinele ome
nirii incumbă tuturor statelor, 
mari și mici, îndatorirea de a 
acționa pentru stingerea focarelor 
de război existente în lume, 
pentru soluționarea prin trata
tive a problemelor litigioase".

ATENA. — Ziarul atenian 
„Elefteros Kosmos" consideră că 
vizita președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. In Turcia poate si 
taMmaa deschiderea de Mi eU

în relațiile dintre țările balcanice. 
„Vizita președintelui României, 
Ceaușescu, în Turcia trebuie sa
lutată ca un punct de plecare 
pozitiv în evoluția dorită a re
lațiilor dintre țările balcanice", 
afirmă ziarul.

CAIRO — Cotidianul „Le Pro
gres Egyptien" publică o amplă 
relatare sub titlul „Vizita în 
Turcia a președintelui român va 
avea o mare influență în destin
derea Est-Vest*. Această vizită 
la nivelul cel mai înalt este re
zultatul eforturilor întreprinse 
la București și Ankara în cursul 
ultimilor ani In vederea multi
plicării oontactelor între condu
cătorii celor două țări. Vizita 
intervine la puțin timp după oe 
șeful statului român a lansat nn 
apel către toate țările balcanice 
în vederea unirii eforturilor lor, 
în scopul creării unei zone a 
păcii în aoeastă parte a Europei**

Mrie Moral dM

(Urmară din pag. I) 

de stat Mustafa Kemal Ata- 
tUrk, care vedea în relațiile 
bune eu România — după pro
pria sa expresie—„un motiv de 
continuă satisfacție", precum 
ți activitatea desfășurată în 
acest Sens de cunoscutul om de 
stat șl diplomat român Nicolae 
Titulescu, care afirma că „Ro
mânia și Turcia sînt menite să 
practice o prietenie sinceră șl 
activă". Acestor deziderate le
gitime, în deplină concordanță 
cu interesele celor două po
poare, cu interesele păcii mon
diale sîntem, cred, chemați să 
le deschidem astăzi perspec
tivele cele mai optime de ma
terializare.

Ca ți dumneavoastră, con
statăm cu vie satisfacție că re
lațiile româno-turce, neum
brite de nici un fel de proble
me litigioase, s-au înscris în 
ultimii ani pe un drum bun, 
cunoscînd o evoluție ascen
dentă. Este demn de remarcat 
faptul că în acest an schimbu
rile de mărfuri înregistrează o 
creștere de șase ori față de 
nivelul existent la începutul 
acestui deceniu. Trebuie să 
spunem însă că posibilitățile 
comerțului nostru exterior sînt 
mult mal ample. Acordurile, 
convențiile ți celelalte docu
mente de colaborare înche
iate oferă un cadru juridic de 
natură să Stimuleze raportu
rile, atît în sfera colaborării 
și cooperării economice, cît și 
în domeniul științei, tehnicii, 
culturii și artei.

Popoarele român și turc, ca 
și toate celelalte popoare, sînt 
profund interesate în evitarea 
unei conflagrații mondiale, în 
statornicirea unui climat de 
pace și securitate — singurul 
care permite valorificarea re
surselor fiecărui popor pe dru
mul progresului, descătușarea 
geniului uman în toate dome
niile cunoașterii, subordonarea 
cuceririlor științei aspirației 
oamenilor spre o viață mai 
bună.

Desfășurarea evenimentelor 
pune tot mai puternic în re
lief fâptul că pacea și colabo
rarea internațională depind, în 
mod esențial, de recunoașterea 
deplină a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta ți a urma nestinjenlt 
calea de dezvoltare corespun
zătoare voinței ți intereselor 
sale, de promovare consec
ventă a principiilor indepen
denței, suveranității, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc în relațiile dintre 
toate statele. Republica Socia
listă România își întemeiază 
cu consecvență relațiile inter
naționale pe aceste principii și 
militează ferm pentru genera
lizarea lor pe plan mondial.

Desigur, că în relațiile dintre 
ele, statele trebuie să vină u- 
nele în întîmpinarea altora, să 
caute căi de înțelegere în in
teresul colaborării și păcii. Noi 
credem că în această direcție 
este necesar sâ acționeze toate 
statele ; îndeosebi ar fi drept 
ți echitabil ca statele mari să 
dea ele, în primul rind, exem
plu în această privință, ceea ce 
ar fi în avantajul tuturor ță
rilor, al cooperării internațio
nale.

Exprimîndu-ne satisfacția 
pentru faptul că un șir de po
poare au scuturat jugul robiei 
coloniale, și-au cîștigat inde
pendența națională, conside
răm deosebit de importantă 
sprijinirea eforturilor tinere
lor state pentru afirmarea lor 
pe arena mondială, precum și 
participarea lor activă la dez
voltarea și soluționarea mari
lor probleme ale contempora
neității, la diviziunea interna
țională a muncii.

Evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Turcia ca și 
multe alte exemple similare 
demonstrează concludent că 
deosebirile în modul de orga
nizare a societății nu sînt un 
impediment în desfășurarea 
bunelor raporturi între state. 
Reievînd acest aspect, doresc 
să-mi exprim totodată părerea 
ci drumul cel mai bun pentru 
asigurarea păcii ți securității 
internaționale nu trece prin 
divizarea lumii în blocuri mi
litare opuse, ci prin colabora
re ți contacte neîngrădite In
tre toate țările. In situația in
ternațională actuală, Republi
ca Socialistă România consi
deră o* eea mal stringentă

problemă la ordinea zilei este 
ca procesul de destindere să 
fie continuat ți adîncit 

Tocmai In acest sens conce
pem ți rezolvarea problemei 
securității europene — proble
mă de interes vital pentru 
ambele noastre țări, ca ți pen
tru toate popoarele acestui 
continent greu încercat de-a 
lungul istoriei. Convingerea 
noastră că acest deziderat poa
te fi înfăptuit se întemeiază 
pe faptul că în Europa exis
tă ți se dezvoltă importante 
forțe sociale ți polițice care 
se pronunță pentru lichidarea 
reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial și a războiului 
rece, pentru înfăptuirea de 
măsuri radicale, pentru destin
derea militară și dezarmare. In 
abordarea problemei secu
rității europene este necesar, 
după părerea noastră, să se 
pornească de la realitățile is
torice postbelice, de Ia respec
tarea frontierelor existente țl 
a necesității dezvoltării de re
lații normale cu toate statele 
continentului. Organizarea u- 
nei conferințe europene ar pu
tea prilejui o evoluție pozitivă 
spre soluționarea unor aseme
nea probleme.

Interesele popoarelor român 
și turc, ale tuturor popoarelor 
balcanice reclamă imperios 
normalizarea relațiilor și îm
bunătățirea atmosferei politice 
în Balcani. Experiența trecu
tului a demonstrat ce grave 
prejudicii au adus acestor po
poare diferendele și conflic
tele dintre ele. Transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, 
a colaborării și a bunei veci
nătăți, ar fi o contribuție de 
cea moi mare însemnătate la 
consolidarea păcii și întărirea 
securității în Europa și în lu
mea întreagă.

Ne provoacă și nouă, ca și 
dumneavoastră, îngrijorare si
tuația din Orientul Apropiat, 
ce menține un pericol poten
țial de război. Considerăm că 
pentru reglementarea ei este 
necesar să se aplice neîntîr- 
ziat rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
potrivit intereselor și dreptu
lui la existență al tuturor po
poarelor din această regiune, 
cerințelor păcii generale. Ne 
exprimăm, totodată, speranța 
că actualele tratative cvadri- 
partite de la Paris vor duce 
cît mai repede ia Încetarea 
războiului din Vietnam — ca
re constituie, de asemenea, o 
gravă sursă de Încordare in
ternațională — la crearea con
dițiilor ca poporul vietnamez, 
greu Încercat, să se poată dez
volta în pace, să-și poată ho
tărî singur soarta, fără ames
tec din afară.

Viața demonstrează că în e- 
poca noastră toate statele, 
mari, mici sau mijlocii, poartă 
răspunderea pentru soarta pă
cii mondiale. Tocmai in a- 
cest spirit considerăm că țări
le noastre își pot aduce con
tribuția activă la desfășurarea 
pozitivă a vieții internaționa
le. Nutrim convingerea că 
România și Turcia vor conlu
cra și mal Intens pentru ca, 
împreună cu alte state iubi
toare de pace, să asigurăm 
împlinirea dezideratelor de 
destindere și securitate ale tu
turor națiunilor. Această co
laborare se poate manifesta e- 
ficient pe arena mondială, 
precum și în cadrul organis
melor internaționale, în spe
cial al Națiunilor Unite, con
tribuind ca acest înalt for să 
răspundă în mai mare măsu
ră menirii sale de instrument 
al consolidării păcii, al coope
rării între state, al apărării 
dreptului internațional.

Apreciem că discuțiile noas
tre de pînă acum constituie o 
dovadă grăitoare că între 
România și Turcia sînt create 
condițiile necesare pentru o 
colaborare multilaterală rod
nică.

încredințat că această vizi
tă va constitui un moment în
semnat în colaborarea romă- 
no-turcă fructuoasă, propun 
să ridicăm paharul pentru 
prosperitatea poporului turc, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, pentru 
pace ți prietenie între po
poare ; în sănătatea Excelen
ței Voastre, domnule Președin
te, ți a doamnei Sunay, în să
nătatea dumneavoastră, dom
nule Prim-ministru, ți a doam
nei Demirel, a tuturor celor 
prezenți.

‘V*



ORIENTUL APROPIAT
• Noul guvern iordanian

de la New York• Convorbirile
• LA AMMAN a fost dată 

publicității lista noului gu
vern iordanian, remaniat ca ur
mare a demisiei, din motive 
de sănătate, a fostului premier, 
Bahjat Al Talhouni. în funcția 
de prim-ministru a fost numit, 
după cum s-a anunțat, fostul 

’ * " : externe,
Lista 

include cinci noi 
cărora le-au fost

precizat că aceste convorbiri 
bilaterale preliminare vor con
tinua pînă cînd participanții 
vor realiza un „consens sufi
cient" asupra problemelor a- 
flate în dezbatere.

ministru al afacerilor 
Abdel Moneim El Rifai. 
cabinetului 
personalități, 
încredințate portofoliile afaceri
lor interne, transporturilor ți 
comunicațiilor, finanțelor, eco
nomiei și educației naționale. In 
funcția de ministru al afaceri
lor externe a fost numit genera
lul Ahmcd Toukan, eare își păs
trează în continuare funcțiile 
de ministru al apărării și 
viccpreniier deținute șL-în 
chiul guvern.

te 
ve-

se-• LUNI au avut loc la 
diul Națiunilor Unite din New 
York o serie de convorbiri bi- 

reprezentanții • 
r_____ O.N.U., ai
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii 
și Franței, consacrate situației 
din Orientul Apropiat. Repre
zentantul permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Charles Yost, s-a 
întîlnit separat cu reprezen
tanții celorlalte trei state și cu 
cei ai R.A.U. și Iordaniei, 
precum și cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant.

După cum menționează a- 
gențiile de presă, citind surse 
diplomatice, discuțiile bilate
rale continuă nu numai la se
diul O.N.U., ci și în alte capi
tale în vederea realizării unui 
acord pentru convocarea Con
ferinței cvadripartite.

Referindu-se la stadiul 
gocierilor, purtătorul de 
vînt al Departamentului 
Stat al S.U.A., Robert 
Closkey, a declarat luni 
Washington că nu pare pro
babil ca conferința cvadripar- 
tită să fie convocată înainte de 
sfîrșitul lunii în curs. El a

• CONSILIUL DE MINIȘ
TRI al Republicii Arabe Unite 
s-a reunit luni seara la Cairo 
sub președinția lui Gamal Ab
del Nasser, pentru a examina 
situația în zona liniei de înce
tare a focului — anunță agen
ția M.E.N. In cadrul reuniu
nii, ministrul de externe egip
tean, Mahmud Riad, a făcut 
o expunere asupra activității 
diplomatice întreprinse in le
gătură cu criza din Orientul 
Mijlociu. Mahmud Fawzi, con
silierul pentru afaceri externe 
al președintelui Nasser, a pre
zentat, de asemenea, un raporți 
asupra rezultatelor recenlei 
sale vizite în Franța.

VIETNAMUL DE SUD. O unitate a F.N.E., atacînd o bază militară americano-saigoneză din 
regiunea Quang Tri

PENTRU INTERZICEREA
RECURGERII LA FORȚA

Intervenfia reprezentantului român In Comitetul special

al O.N.U. pentru definirea agresiunii

NEW YORK 25 (Agerpres). — in cadrul celei de a doua 
sesiuni a Comitetului special al O.N.U. pentru definirea 
agresiunii, care are loc în prezent la New York, a luat cu
vîntul ambasadorul Gheorghe Diaconescu, șeful delegației 
române.

laterale între 
permanenți la

ri e- 
CH- 
de 

Mc 
la

Administrație militară
în Pakistan

• Mareșalul Ayub Khan a remis toate
împuternicirile sale comandamentului 
armatei • Promulgarea legii marțiale

CARACI 25 (Ager
pres). — Șeful statului 
pakistanez, mareșalul 
Ayub Khan, a remis 
marți toate împuterni
cirile sale comandamen
tului forțelor armate 
țării, anunță postul 
radio Caraci.

ale 
de

înîn ultima declarație făcută 
calitate de președinte al statului, 
Ayub Khan a precizat că a luat 
această hotărîre ca urmare a in
capacității guvernului de a face

Și 
în

față valului de demonstrații 
ciocniri violente care au loc 
ambele părți ale Pakistanului. 
Mareșalul Ayub Khan a anunțat 
desemnarea generalului Yahia 
Khan, comandantul forțelor te
restre, în funcția de șef al noii 
administrații militare.

La scurt timp dc la preluarea 
puterii, generalul Yahia Khan a 
anunțat abrogarea actualei con
stituții și promulgarea legii mar
țiale pe întreg teritoriul Pakista
nului.

■ ■■■■■■■■■■

„Un gest simbolic"

• LA MOSCOVA s-a deschis 
o sesiune științifică consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la con
stituirea Internaționalei comu
niste, Ia care iau parte repre
zentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești, oameni de 
știință sovietici șl din alte țări.

La lucrări participă Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutu
lui de studii istorice și social- 
politicc de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Cuvîntul de deschidere al lu
crărilor a fost rostit de Mihail 
Suslov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S.

SUPREMA a 
luni revizuirea 
Cassius Clay, 

mondial de box 
grea, condamnat

• CURTEA 
S.U.A. a dispus 
procesului lui 
fostul campion 
la categoria 
la 5 ani închisoare pentru că a 
refuzat să execute serviciul mi
litar în semn de protest față 
de războiul dus

triu. ministrul justiției și Alexa 
Augustin, procurorul general al 
Republicii Socialiste România.

— Din ce e compusă o liră 
sterlină ?

— Dintr-un mare număr 
de datorii...

S-ar putea ca acest dialog 
—anecdotă care circulă ac
tualmente la Londra să fie 
produsul malițiozității opo
ziției conservatoare. Dinco
lo. însă, de îngroșările iro
niei și anecdotei, britanicii 
au motive de îngrijorare pe 
plan monetar.

Balanța de plăți a Angliei 
a înregistrat în 1968 un de
ficit de 458 milioane lire 
sterline. Publicînd aceste 
cifre săptămina trecută, tre
zoreria britanică a atras 
atenția într-un comunicat 
că „evoluția este nefavora
bilă** și în primele luni ale 
acestui an, în ciuda măsuri
lor de austeritate luate. 1969 
este cel de al șaptelea an 
consecutiv de deficit. Din 
1963 deficitul a atins pînă 
acum 2 250 000 000 lire, ceea 
ce explică poziția precară 
a lirei sterline și marile îm
prumuturi pe care Marea 
Britanie le-a efectuat con
stant.

Pentru a salva lira și a 
menține la „linia de plutire" 
actualul sistem monetar in- 
teroccidental, Fondul Mone
tar Internațional și diferite 
bănci occidentale au acor
dat Britaniei, din 1964, îm
prumuturi în devize în va
loare de circa 4,7 miliarde 
lire sterline (împrumuturi 
caracterizate de presa engle
ză ca fiind cele mai 
din istoria Engliterei).

Pentru rambursarea 
tor datorii, guvernul

Conflictul dintre Peru și I.P.C.

• CONVORBIRILE duse la 
Lima de John Irwin, repre
zentantul special al președinte
lui Nixon, cu reprezentanții gu
vernului Peruvian în vederea 
soluționării litigiului dintre cele 
două țări privind exproprierea 
bunurilor societății nord-ame- 
ricane „International Petro
leum Company" au fost amînate 
pînă miercuri.

Intre timp, guvernul Peru
vian a emis un C.E.C. în sumă 
de 71 milioane dolari în contul 
societății I.P.C., drept compen
sații pentru exproprierea rafi
năriei de la Talara, ce a apar
ținut acestei companii. „Un gest 
simbolic" — scrie agenția U.P.I. 
— deoarece suma a fost pusă 
sub sechestru de guvernul Pe
ruvian pînă la soluționarea de
finitivă a pretențiilor formulate 
față de societatea I.P.C., care 
este acuzată că a defraudat sta
tul cu suma de 690 milioane 
dolari.

«
Arătînd că lucrările consacra

te definirii agresiunii sînt par
te integrantă a eforturilor pe 
care factorii progresului le des
fășoară în întreaga lume în 
scopul de a se întări autorita
tea justiției și a dreptului în 
relațiile internaționale, repre
zentantul român a subliniat că 
problema definirii agresiunii se 
pune, în mod necesar, în con
textul principiilor relațiilor din
tre state, înscrise în CaTta 
O.N.U. și că orice soluție s-ar 
da acestei probleme, ea trebuie 
să fie în concordantă cu aceste 
principii.

Menținerea păcii și a secu
rității internaționale, elimina
rea din viața internațională a 
oricărui act de agresiune nu 
sînt posibile decît prin respec
tarea strictă, de către toate sta
tele, a principiilor fundamentale 
înscrise în Cartă, care consacră 
egalitatea în drepturi a popoare
lor și dreptul lor de a dispune 
de ele însele, egalitatea suve
rană a statelor, obligația de a 
reglementa orice diferende in
ternaționale prin mijloace paș
nice, care interzic și încrimi
nează folosirea forței și ameste
cul în treburile interne ale 
altor state.

Poziția delegației române cu 
privire la definirea agresiunii, 
a arătat în continuare Gheor
ghe Diaconescu, decurge din 
concepția generală de politică 
externă a României. Pornind de 
la realitățile vieții internațio
nale, România militează pentru 
conviețuirea pașnică a statelor, 
indiferent de sistemele lor so- 
cial-politice.

în Vietnam.

început la Mos- 
unei conferințe

\

• SECRETARUL GENERAL 
al O.N.U., U Thant, a respins o 
cerere prezentată de Spania și 
Guineea Ecuatorială ca observa
tori al O.N.U. să supravegheze 
evacuarea trupelor spaniole din 
Guineea Ecuatorială, s-a anun
țat la New York. Un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a declarat 
că întrucît era prevăzut ca tru
pele spaniole să înceapă retra
gerea la 23 martie și cererea 
respectivă a fost remisă abia la 
sfîrșitul săptămînii trecute, U 
Thant a răspuns celor două gu
verne că nu dispune de timpul 
necesar pentru trimiterea de 
observatori în Guineea Ecuato
rială.

• MARȚI au 
cova lucrările 
internaționale în legătură cu a- 
plicarea măsurilor de urmărire 
și sancționare a criminalilor 
război. Sînt prezenți oameni 
stat, juriști, reprezentanți 
opiniei publice dintr-o serie 
țări europene.

Din România, la lucrările con
ferinței participă Adrian Diml-

de 
de 
al 

de

• NASA a confirmat luni 
că a adoptat decizia finală 
ca echipajul navei cosmice 
„Apollo-10“. care urmează 
să fie lansată la 18 mal, să 
nu aselenlzeze, a anunțat un 
purtător de cnvint al aces
teia. .

Aselenizarea 
zută să aibă loc 
desfășurării
cumlunar al navei „Apollo- 
11“, care va fi lansată la 15 
iulie.

este prevă- 
în cursul 

zborului cir-

Intre „cei 6“
și „cei 18“

AGRAVAREA 
STĂRII SĂNĂTĂȚII 
LUI EISENHOWER

Starea sănătății fostului pre
ședinte al S.U.A., Dwight Ei
senhower, s-a înrăutățit în ul
timele zile, se arată în buleti
nele de sănătate publicate la 
spitalul militar „Walter Reed“, 
unde se află internat de peste 
11 luni pacientul.

• PREȘEDINTELE Camerei 
Comunale grecești a Parlamen
tului cipriot, Glafkos Clerides, 
a declarat că va pleca la înce
putul lunii aprilie la Atena, 
pentru a-1 informa pe ministrul 
de externe, Panayotis Pipinells, 
asupra stadiului tratativelor 
purtate cu reprezentantul comu
nității turcești din Cipru, Rauf 
Denktash.

Afacerea

Morcovi ci - Delon
• JUDECĂTORUL de in

strucție Rene Patard, însăr
cinat cu elucidarea cazului 
lui Ștefan Marcovici, tînărul 
de origină iugoslavă care a 
fost asasinat în urmă cu șase 
luni a procedat luni la audi
erea unui nou martor : Na
thalie Delon. Fosta soție a 
cunoscutului actor de cine
ma Alain Delon nu a adus 
nimic nou în cercetările pe 
care le face Rene Patard. 
Actrița urmează să fie che
mată și de magistratul in
structor în aceeași afacere 
Marcovici în care ancheta
torii nu au elementele nece
sare pentru a stabili pe ade
văratul vinovat în acest-caz 
de asasinat.

In sfîrșit, aminate in mai multe rînduri, tratativele dintre 
reprezentanții guvernamentali ai țărilor membre ale Pieței co
mune și ai celor 18 state africane și malgașe, asociate la acest 
organism vest-european, in vederea reînuoirii convenției de la 
Yaounde, vor începe în capitala Belgiei Ia 27 martie. Observatorii 
au remarcat cu interes faptul că tratativele vor fi duse de repre
zentanți ai guvernelor și nu de Comisia executivă a Pieței co
mune. Aceasta, deoarece încă din luna ianuarie, guvernul de Ia 
Paris a reușit să-și impună poziția sa categorică în ceea ce pri
vește „incompetența unui organ supranational", cum este comisia 
executivă, de a negocia în numele guvernelor naționale.

Cele 18 țări africane, asociate la Comunitatea Economică 
Europeană au moștenit acest statut elaborat intr-un moment 
cînd multe din aceste state africane nu deveniseră independente. 
Potrivit unor concepții, țările africane „erau destinate să rămînă 
furnizoare de materii prime pentru Europa apuseană și impor
tatoare de mărfuri industriale vest-europene". După obținerea 
independenței, tinerele state (cu o suprafață totală de 11 mi
lioane kmp. — adică de 10 ori mai mare decît cea a țărilor 
Pieței comune — și cu o populație de peste 55 milioane locui
tori) — au înțeles că pentru consolidarea independenței lor 
este necesară crearea și dezvoltarea unei industrii naționale, 
ca bază a unei economii de sine stătătoare. La insistențele 
guvernelor africane și malgașe a fost încheiată și a intrat în 
vigoare în 1964 pe o durată de cinci ani, convenția de la 
Yaounde în baza căreia cele 18 state de pe continentul negru, 
au obținut o serie de concesii, dar mai ales... promisiuni. 
Speranțele africanilor de a-și vedea produsele tropicale învin- 
gînd barierele comunitare s-au dovedit de cele mai multe ori 
iluzorii. Sistemul preferențial promis a rămas în stadiul de pro
iect sau chiar dacă au fost acordate unele avantaje, acestea au 
fost anulate datorită regimului preferențial acordat și unor 
țări neasociate, producătoare de produse tropicale, din America 
Latină. Dacă adăugăm la această situație și deteriorarea prețu
rilor la produsele tradiționale provenite din statele africane, 
devine mai evidentă nemulțumirea unor guverne de pe „conti
nentul negru" față de schimburile comerciale cu Piața comună. 
Ziarul COMBAT scria că, de exemplu, Coasta de Fildeș, obținea 
la un moment dat pentru fiecare tonă de cafea exportată, 4.5 
tone fier beton, ca după patru ani să obțină numai 3 tone. Came
runul pentru exportul unei tone de cacao aducea în țară 
1 200 kg ciment (sau 2 700 m. țesături) pentru a obține după 
cinci ani numai 450 kg ciment (sau 800 m. țesături). Firesc, 
asemenea raporturi comerciale au provocat neliniștea și îngri
jorarea liderilor din țările afro-malgașe asociate. Unii din el 
au denumit asocierea drept „o piață a dezamăgirii".

Țările africane, în repetate rînduri, au solicitat partenerilor 
comunitari aplicarea tuturor măsurilor promise care să con
ducă la o progresie substanțială a exporturilor spre Piața co
mună și să recunoască prețuri stabile (JEUNE AFRIQUE). Aces
te măsuri, revendicate de statele africane, sînt necesare pentru a 
combate ceea ce reprezentantul Coastei de Fildeș denumea la 
ultima sesiune parlamentară euroafricană de la Tananarive drept 
„legea aspră a subdezvoltării**.

Rămîne de văzut, ce ecou vor găsj aceste revendicări în 
rîndul „celor șase** în cursul viitoarelor tratative de la Bru
xelles.

IOAN TIMOFTE
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BERLINUL OCCIDENTAL. Aspect de la □ recentă demonstrația 
a populației vest-berlineze împotriva P.N.D. de extremă dreaptă

Poverile

son își fixase obiectiv
primordial realizarea unui 
excedent anual de 500 mili
oane lire sterline. în noiem
brie 1967, cu prilejul devalo
rizării lirei sterline, guver
nul britanic prevăzuse 
echilibrul balanței de ! 
va fi restabilit în anul 
rnător. Acum, remarcă * 
GUARDIAN „nici cei 
incorigibili optimiști 
lumea finanțelor nu 
că e dc așteptat în următorii 
doi-trei ani o balanță pozi
tivă**. Dimpotrivă. afirmă 
ziarul, aprecierile ultime ale 
trezoreriei britanice dau ca 
cert „un deficit cel puțin 
egal celui din 1968". Ceea ce 
i-a făcut pe specialiștii de Ia 
ECONOMIST să 
că o înlăturare a 
„este tot atît de
Imaginat în viitorul apropiat 
ca și o gaură în cer**.

Pînă la sfîrșitul lui 1970, 
Anglia trebuie să restituie 
2,6 miliarde lire sterline da
torii și aproape 400 000 000 
lire sterline dobînzi. Amîna- 
tă de două ori plata primei 
rate a acestor datorii, fixa
tă ultima oară pentru 1 apri
lie, a fost 
în aceste 
de mirare 
ditorilor 
termic 
financiari ai O.E.C.D. întru
niți săptămina trecută la 
Paris ișl exprimau temerea 
că „nu se va putea conta 
pînă ce! mai devreme în 1970 
pe o validitate a Angliei de 
a-și rambursa datoriile**. Se
cretarul general al O.E.C.D., 
Kristensen propunea „un 

datoriilor 
a feri lira

! OU 
plăți 

ur- 
THE 
mai 
din 

cred

conchidă 
deficitului 

greu de

din nou aminată. 
împrejurări nu e 

că în rîndul cre- 
domnește un pu-

pesimism. Experții

propunea 
moratoriu asupra 
britanice" pentru 
de o nouă criză.

...Anecdota în 
la Londra are. așadar, o pal
pabilă 
litătile 
Realități 
firească 
rile Tamisei.

circulație

contingență cu rea- 
finantelor britanice, 

care provoacă o 
neliniște pe malu
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TELEGRAMA
Președintele Venezuelei, RAFAEL CALDERA a trimis Pre

ședintelui Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune :

Am primit cu satisfacție mesajul de felicitare pe care Exce
lența Voastră mi l-a trimis cu ocazia asumării funcției de pre
ședinte al Venezuelei, precum și urările pentru prosperitatea 
poporului venezuelean. împărtășesc speranța Excelenței Voas
tre că dezvoltarea relațiilor dintre România și Venezuela va fi 
favorabilă ambelor țări și de mare importanță în domeniul co
operării internaționale, pentru menținerea păcii și bunăstarea 
popoarelor.

împreună cu urările mele pentru fericirea dumneavoastră 
personală, reînnoiesc Excelenței Voastre înalta mea considera- 
țiune.

Marți după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația gu
vernamentală română, condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care a vizitat Australia, 
Noua Zeelandă, Singapore și 
Malayezia, la invitația guvernelor 
din țările respective.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membri ai gu
vernului și alte persoane oficiale.

Central de Partid, de activiști 
de partid.

Au fost de față Karel 
Kurka, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, 
membri ai ambasadei.

Și

Marți după-amiază a sosit 
Capitală o delegație 
lui municipal al oi

Marți, la amiază, a sosit în 
București o delegație de acti
viști ai Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Mi
los Jakes, președintele Comi
siei, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
tovarășul Dumitru Coliu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului

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

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Greciei, ambasadorul 
acestei țări la București, Jean 
Ch. Cambiotis, a oferit marți 
o recepție în saloanele amba
sadei.

Marți seara, în sala Pa
latului Republicii Socialiste 
România, a avut loc cel de-al 
doilea concert prezentat de 
Yehudi Menuhin și de „Me
nuhin Festival Orchestra".

Ferm atașată principiului in
terzicerii recurgerii la forță, 
România se pronunță contra 
oricărei metode inspirate sau 
bazate pe forță, contra oricăror 
demonstrații de forță, cum sînt 
cursa nestăvilită a înarmărilor, 
concentrări și manevre militare 
la frontierele sau pe teritorii!» 
altor state etc.

In continuare, Gh. Diacones
cu a expus poziția delegației ro
mâne asupra elementelor care 
trebuie să figureze în cuprinsul 
unei astfel de definiții. Defi
niția va trebui să incrimineze 
agresiunea armată pe plan ju
ridic și politic, ca fiind crima 
cea mai gravă împotriva păcii, 
generatoare de răspundere in
ternațională.

Enumerarea actelor de agre
siune va trebui să fie elabo
rată în așa fel, îneît să înles
nească constatarea lor în rea
litatea faptelor și, în același 
timp, să nu permită ca unele 
acte de agresiune armată care 
nu figurează în ea să scape 
incriminării. In această privin
ță, definiția urmează să pre
vadă în mod expres că nu sînt 
afectate atribuțiile Consiliului 
de Securitate de a constata e- 
xistența oricărui act de agre
siune și a decide asupra măsu
rilor pentru menținerea sau 
restabilirea păcii și a securității.

Instrument integrat în siste
mul normelor privind menți
nerea păcii și securității, defi
niția .trebuie pe de o parte să 
enunțe actele tipice de agresi
une și pe de altă parte să deli
miteze cu precizie cazurile și 
condițiile excepționale în care 
folosirea forței este permisă.

Reprezentantul român a ară
tat că, în ce privește actele 
tipice de agresiune, războiul 
declarat, precum și fapte săvîr- 
șite fără declarația de război 
cum sînt: folosirea armelor nu
cleare, bacteriologice sau chi
mice, precum și a oricăror ar
me de distrugere în masă, bom
bardarea teritoriului unui stat, 
atacul premeditat contra forțe
lor terestre, navale sau aeriene 
ele statului victimă, invadarea 
sau atacul teritoriului unui stat, 
ocupația militară sau anexarea 
teritoriului sau unor părți din 
teritoriul unul stat, blocada 
coastelor sau porturilor altul 
stat, folosirea pe teritoriul altul 
stat de bande înarmate etc. — 
sînt elemente care trebuie în 
mod necesar să figureze într-o 
definiție a agresiunii armate.

Este de natura definiției, a 
subliniat reprezentantul țării 
noastre, ca ea să precizeze că 
folosirea forței armate, în exer
citarea dreptului la legitimă 
apărare individuală șl colectivă, 
nu poate fi admisă decît în ca
zul cînd un stat este obiectul 
unei agresiuni armate conform 
articolului 51 din Carta O.N.U. 
și să aibă în vedere caracterul

legltfm al luptei de eliberare a 
popoarelor împotriva dominației 
colonialiste. «a

Definiția trebuie, de asemenea, 
să precizeze că orice folosire a 
forței de către organismele re
gionale este admisă numai în 
cazurile și condițiile statornicite 
prin Carta O.N.U. și să statueze 
că nici un considerent cu pri
vire la politica internă sau ex
ternă a unui stat nu poate fi 
invocat pentru a justifica folo
sirea forței împotriva unui alt 
stat.

După părerea delegației ro
mâne, o definiție a agresiunii 
cuprinzînd aceste elemente ar 
constitui un Instrument care ar 
putea contribui la mobilizarea 
opiniei publice mondiale, a aten
ției statelor și guvernelor îm
potriva actelor de pregătire șt 
declanșare a agresiunii și ar fi 
de natură să promoveze legali
tatea Internațională.

Un 
porat 
siunii 
mulul
rantare a securității să funcțio
neze mai prompt și mai eficace.

astfel de criteriu — încor- 
într-o definiție a agre- 
— ar permite mecanis- 

lnternațional de ga-

ITALIA

Demonstrații
împotriva N.A.T.O.

In numeroase orașe ita
liene au avut loc mari 
demonstrații de protest 
împotriva participării Ita
liei Ia N.A.T.O., pentru 
desființarea 
militare, pentru 
ție și socialism.

blocurilor 
democra

află una
N.A.T.O.,

PORȚILE■

(Urmare din pag. I)

tre Mike — secretarul comitetului 
U.T.C. pe sistem. Au făcut fleca
re pînă acum cite 70 000 de su
duri în cochilă, îmbinînd cap la 
cap 700 km. de fibre metalice 
dar ulei una dintre aceste suduri 
nu s-a rupt la probele de 
calitate. Munca sudorilor este 
extrem de grea, șl nu mal puțin 
primejdioasă. El lucrează în cea 
mai mare parte suduri pe ver
ticală, suspendați cite 8 ore in 
centuri, la mari înălțimi, în bă
taia vintului și deseori a ploi
lor și a gerului, și de fiecare 
dată găsesc în ei energii mereu 
reîmprospătate, pentru a-și face 
datoria.

Dar care meserie nu-i preten
țioasă aici, la Porțile de Fier 7 
De la scafandrul Ion Corbu- 
veanu, care de cîteva ori pe zl 
plonjează pe fundul Dunării, 
în apa tulbure și înghețată, 
pentru a verifica trăinicia te
meliilor de beton sau pentru 
prevenirea eventualelor ava
rii. la macaragista Ciorocanu 
Alexandrina, omul cel mai plă- 
pînd pe de șantier dar care 
minuiește cea mai mare macara 
la cea mai mare înălțime, toa
te profesiunile întîlnite aici 
sînt profesiuni de forță, de 
inteligentă și curaj, de maximă 
dăruire.

— Sau să ne gin dim de pildă 
la dulgheri, spunea 
Anatolie Condan. I 
care lucrează, 
tînărul 
alături 
ciști de 
sdidind 
de timpul nefavorabil, a ajuns 
aproape cu toate lucrările la 
cota finală de 72,40 metri, cu 
trei-patru zile înainte de ter
men.

Condițiile aspre din această 
iarnă. Dunărea în primul rînd 
mai tot timpul furioasă, au im
pus eforturi mult mai mari ca 
de obicei. Asistăm pe platfor
ma plutitoare de pe care se bat 
cei 26 de piloni ai podului pes
te ecluză, la săvîrșirea unei fap
te plină de bărbăție, plină de 
semnificație. Nivelul Dunării 
crescuse cu o jumătate de me-

iza inginerul 
Brigada în 

de exemplu, 
Gheorghe Boghină, 

de alți zece ute- 
la lotul ecluză-amonte, 
neajunsurile cauzate
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La Napoli, unde se 
din bazele militare ale 
mii de oameni ai muncii și stu- 
denți au participat la o mani
festație pe străzile orașului, după 
care s-au adunat în sala de spec
tacole Fiorentini, unde a avut 
loc un miting.

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

La Livomo, unde se află o 
altă bază militară a N.A.T.O. a a- 
vut loc o manifestație de protest 
la care au participat peste 40 000 
de persoane, venite din regiunile 
Toscana și Liguria. Asemenea 
manifestații, desfășurate sub lo
zinca „Afară cu N.A.T.O. din 
Italia, ieșirea Italiei din 
N.A.T.O.!", au avut loc în cîteva 
zeci de localități mai mici.

DE FIER
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ad- 
lui

tru peste cota la care era 
mis să se lucreze. Brigada 
Mihai Silav se afla în încurcă
tură.

împreună cu tînărul Inginer 
Turcanu și maistrul Șină, șeful 
brigăzii a hotărît să înfrunte 
Dunărea. A fost concepută pe 
loc o soluție ingenioasă șl în
drăzneață de reducere a vitezei 
apei prin montarea unui sis
tem deflector, apoi conducta de 
betonare a fost lansată pe fun
dul fluviului. Dar oțelul n-a 
rezistat ; conducta s-a deformat 
de presiunea apei. Băieții lui 
Silav au intervenit din nou, 
întărind prin dublare sistemul 
de protecție și în cele din urmă 
s-a reușit. Timp de 5 zile însă, 
cît a stăruit acest nivel al apel, 
e-a muncit fără întrerupere, 
și noaptea. în echipamente de 
intervenție, cu nervii încordați.

— Cu cîtva timp în urmă, ne 
spune secretarul organizației 
U.T.C. baraj-uzină, tov. Condan, 
macaraua turn cu nr. 98 a fost 
împinsă de vintul care sufla 
cu o viteză de 15 m. pe secun
dă de pe linia pe care era in
stalată, spre blocul nr. 1 de 
montaje. Izbindu-se în alune
care de corpurile de beton din 
jur. inelele colectoare de la 
pivotul central și cablul de sar
cină s-au deteriorat, scoțînd uti
lajul din funcțiune. Repara
rea ei era o chestiune extrem 
de urgentă pentru că activita
tea din zona de deservire a 
acestei macarale era deja 
afectată. Au răspuns echipe
le tinerilor Leonida lonlță, 
Nicolae Macovel și loan Nica. 
Furtuna se întețise, ploaia că
dea cu găleata dar sus. la 70 de 
metri, se lucra. Și numai după 
6 ore de muncă, în aceste con
diții, cărora nu Ie rezistă decît 
cei hotărî ți și căliți, macaraua 
a fost redată producției.

Asemenea fapte se circum
scriu în obișnuitul aspru al 
muncii de constructor și numai 
creșterea cotelor de beton se 
tin sub permanentă observație 
pentru că ele indică pulsul, en
tuziasmul și dăruirea întregu
lui colectiv.
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