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ÎNCHEIEREA VIZITEI
PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO

Zeci de mii de bucureșteni, aflați 
de-a lungul arterelor care duc 
către aeroportul Băneasa și-au 
luat sîmbătă dimineața un călduros 
rămas bun de la tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretarul general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care, 
împreună cu soția, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Pe fațada clădirii aeroportului 
se aflau portretele tovarășilor Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu. Pe 
mari pancarde erau înscrise în 
limbile sîrbo-croată și română 
urările : „Zivelo Bratsko prijatei- 
jstvo izmedu rumunskog i jugos- 
lovenskih naroda I „Trăiască prie
tenia frățească între poporul ro
mân și popoarele Iugoslaviei !“.

De la Consiliul de Stat, unde a 
avut loc semnarea Comunicatului 
comun, tovarășul Iosip Broz Tito 
și soția au venit împreună cu to
varășii Nicolae Ceaușescu, și soția, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, și soția, Emil Bodnaraș 
precum și cu persoanele oficiale 
române și iugoslave care l-au în
soțit pe președinte în vizita sa 
în țara noastră.

Pe întreg traseul, ca și pe aero
port cetățenii flutură stegulețe, 
buchete de flori multicolore, ca 
semn al sentimentelor de dragoste 
și prietenie cu care poporul nos
tru a întîmpinat pretutindeni, pe 
oaspeții iugoslavi, în călătoria lor 
prin România.

Tovarășii Tito și Ceaușescu, 
aflați într-o mașină deschisă, răs
pund manifestațiilor entuziaste 
ale locuitorilor capitalei.

Pe aeroport se aflau tovarășii:

Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Petre Borilă, -Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec,

Ioșif Banc, .Maxim Berghianu, Pe
tre Blajovici,- Dumitru Coliu, Flo
rian Dănălache, Janos Fazekas,

(Continuare >în pag. a V-a)

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Tito,
Dragi oaspeți.

Vă rog să-mi dați voie să exprim încă o dată satis
facția noastră, a întregului popor român pentru vizita 
pe care ați făcut-o în România.

Vizitînd întreprinderi și instituții de cultură, orașe și 
regiuni, luînd cunoștință in mod nemijlocit de viața și 
preocupările oamenilor muncii ați exprimat cuvinte 
calde de prețuire la adresa activității poporului și 
partidului nostru, pentru care vă mulțumim. 
yUn cursul vizitei am avut convorbiri rodnice, în cadrul 
cărora ne-am informat reciproc asupra activității de 
construire a socialismului în cele două țări ale noastre, 
am făcut un schimb de păreri cu privire la relațiile 
dintre Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, cu pri
vire Ia problemele actuale ale situației internaționale, ' 
ale mișcării comuniste și muncitorești.

Ne exprimăm satisfacția pentru caracterul deosebit 
de util al convorbirilor, desfășurate în atmosfera pro
prie relațiilor dintre țările și popoarele noastre, de 
adîncă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă^Jomu- 
nicatul pe care l-am semnat astăzi oglindește Hotărîrea 
celor două partide și state de a întări relațiile de prie
tenie și colaborare tovărășească în domeniul politic, 
economic, cultural și în alte domenii de interes comun, 
hotărîrea României și Iugoslaviei de a se manifesta și 
în viitor ca factori activi ai luptei pentru progres so
cial, pentru apărarea cauzei independenței, securității 
și păcii popoarelor. Sintem încredințați că aceasta co
respunde pe deplin intereselor ambelor noastre popoare, 
intereselor socialismului și păcii.

Dragi tovarăși.

Acum, cind ne luăm rămas bun, vă rugăm să trans
miteți din partea noastră, a tuturor, din partea poporu
lui român, popoarelor Iugoslaviei cele mai calde urări 
de fericire și prosperitate, de noi succese în munca lor 
nobilă închinată înfloririi patriei socialiste și apărării 
păcii in lume.

Trăiască și să se întărească prietenia frățească 
româno-iugoslavă !

La revedere, dragi tovarăși I
Drum bun 1

Cuvintarea tovarășului 
Iosip Broz Tito

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Stoica,
Tovarășe și tovarăși, dragi prieteni.

Părăsind frumoasa și ospitaliera Românie, aș dori 
încă o dată, in numele meu personal, al soției mele și 
al colaboratorilor mei, să mulțumesc în modul cel mai I 
călduros pentru atenția dv. tovărășească și pentru pri
mirea extrem de caldă — rar întîlnită — cu care am j 
fost intimpinați pretutindeni prin România prietenă. . 
Expresiile de sinceră simpatie ale poporului român și | 
chipurile bucuroase ale oamenilor care ne-au salutat 
călduros, atît Ia București, cit și în orașele Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Brașov, Ploiești și în toate localitățile 
prin care am trecut — ne vor rămîne neșterse în amin
tire. Această primire confirmă faptul că între popoarele 
noastre există legături prietenești puternice și că rela
țiile dintre țările noastre vecine și socialiste se dezvoltă 
cu succes, ceea ce ne bucură foarte mult.

Doresc și cu acest prilej să spun că ne-au impre
sionat rezultatele mari pe care România socialistă Ie-a 
obținut în. dezvoltarea ei economică. Noi am avut pri
lejul să vedem că țara dv., folosind bogățiile natu
rale, depune toate forțele sale în construcția de obiec
tive mari, dotate cu cele mai moderne utilaje și con
duse de oameni tineri și capabili. Sîntem încredințați 
că, sub conducerea Partidului Comunist Român, Româ
nia va dobîndi noi succese însemnate în construcția 
socialistă, eeea ce vă doresc sincer.

In cursul acestei vizite, noi am avut convorbiri utile 
sincere și prietenești cu conducătorii dv. de stat și de 
partid. Pot să spun că în relațiile noastre bilaterale 
nu sînt probleme litigioase, nici probleme deschise 
și că de ambele părți s-au arătat posibilitățile de dez
voltare, și perfecționare .pe tpai departe a diferitelor , 
foripe de colaborare prietenească între noi. Printre 
altele, la aceasta ne îndeamnă apropierea geografică 
a celor două țări socialiste ale noastre — și eu sînt 
convins că acestui scop îi va folosi vizita noastră.

Noi am făcut, de asemenea, un schimb de păreri 
referitor Ia cele mai actuale probleme internaționale. 
Și in această privință pozițiile noastre sînt identice 
sau apropiate, deoarece și unii și alții pornim de la 
necesitatea luptei consecvente pentru pace și socia
lism. de la necesitatea aplicării principiului coexisten
ței pașnice și active în relațiile internaționale. Eu cred 
că la aceste eforturi, care se fac astăzi în lume, cele 
două țări ale noastre pot să-și dea aportul lor folosi
tor și în viitor.

Permiteți-mi, la sfîrșit, să mulțumesc încă o dată 
pentru atenție și să adresez cel mai cald salut și cele 
mai bune urări întregului popor român.

Trăiască Republica Socialistă România ! 
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia și colaborarea dintre poporul 

României și popoarele Iugoslaviei 1

COMUNICAT COMUN
La invitația Comitetului Central al Partidului Co

munist Român și a Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu soția, a 
făcut o vizită oficială în Republica Socialistă România 
între 18 — 23 aprilie 1966.

In timpul șederii în Republica Socialistă România 
președintele R.S.F. Iugoslavia și colaboratorii săi au 
vizitat obiective economice, sociale și culturale în ora
șul București, regiunile Bacău. Brașov și Ploiești, s-au 
întreținut cu conducători ai organelor locale de partid 
și de stat, s-au întîlnit eu oameni ai muncii, luînd 
cunoștință de activitatea și realizările poporului român 
în opera de construire a socialismului.

Inalții oaspeți iugoslavi au fost întîmpinați pretu
tindeni cu multă căldură și ospitalitate de către popu
lația orașelor și regiunilor vizitate, ceea ce constituie 
o expresie a sentimentelor de prietenie care leagă po
poarele celor două țări socialiste vecine.

In cursul vizitei, tovarășii Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Chivu Stoica, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au avut convorbiri oficiale cu tova
rășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Alexandru Bîrlădeanu, membru 

al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Emil 
Bodnaraș. membru al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Florian Dănălache, membru supleant 
al Comitetului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al Partidului Comunist Ro
mân, Corneliu Mănescu, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe. Andrei Păcuraru, membru 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Octavian Groza, adjunct al ministrului 
energiei electrice, Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, și Vasile Șandru, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă : Țvietin Miatovici, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, secretarul politic al 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Bos
nia și Herțegovina, Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Aleksandar Grlicikov, membru al 
Veeei Executive Federale, Giurița Ioikici. membru al 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, secretarul politic al Comitetului regional al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia pentru Regiunea 
Autonomă Voivodina, Bogdan Țrnobrnia, secretarul 
general al președintelui republicii, lakșa Petrici, am
basadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
în Republica Socialistă România, și Milorad Peșici, 
director în Secretariatul de Stat pentru Afacerile 
Externe.

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN
Sîmbătă, 23 aprilie, la Consiliul de Stat 

a fost semnat Comunicatul comun cu pri
vire la vizita oficială în țara noastră a 
președintelui Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito.

Comunicatul a fost, semnat din partea 
română de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, iar din 
partea iugoslavă de tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

La solemnitate au luat parte :
Din partea română, .tovarășii : Ion 

Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Maxim Berghianu, Petre Blajo- 
vici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, 
Mihai Dalea, Manea Mănescu, Vasile Pa-

tilineț, Virgil Trofin, Constanța Crăciun, 
Ilie Murgulescu, Gheorghe Gaston Marin, 
Roman Moldovan, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, precum și alte 
persoane oficiale.

Din partea iugoslavă tovarășii : Țvietin 
Miatovici, secretarul Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Bosnia și 
Herțegovina, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile externe, 
membru al C.C. al U.C.I., Aleksandar Grli
cikov, membru al Vecei Executive Fede
rale, membru al C.C. al U.C.I., Giurița 
Ioikici. secretarul Comitetului regional al 
Uniunii Comuniștilor din Regiunea Au
tonomă Voivodina, membru al C.C. al 
U.C.I., Bogdan Țrrtobrnia, secretar general 
al președintelui republicii, membru al 
C.C. al U.C.I. lakșa Petrici, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al R.S.F. 
Iugoslavia la București, Milorad Peșici, 
șeful Direcției pentru Europa de răsărit 
din Secretariatul de Stat pentru afacerile 
externe.

(Agerpres)
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ESTETICA „IN PANĂ" PE CĂILE RUTIERE 
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RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

In cursul convorbirilor, care au decurs într-o 
atmosferă de prietenie, cordialitate și înțelegere reci
procă, părțile s-au informat asupra construcției socia
liste în cele două țări și au avut un schimb util de 
păreri cu privire la relațiile dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, precum și în legătură cu 
problemele actuale ale situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Luînd nemijlocit cunoștință, în timpul vizitei, de 
eforturile oamenilor muncii din România, delegația 
iugoslavă a exprimat satisfacție pentru rezultatele 
importante pe care poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, le-a obținut în diferite 
domenii ale construcției socialiste, în ridicarea unor 
obiective industriale moderne, în dezvoltarea sănătății 
publice, științei, culturii și în ridicarea nivelului de 
trai și a adresat urări sincere pentru dezvoltarea 
continuă și multilaterală a României socialiste vecine.

Partea română a exprimat satisfacția poporului 
român pentru realizările de seamă obținute de popoa
rele iugoslave, sub conducerea Uniunii Comuniștilor 
în construirea orînduirii socialiste, în dezvoltarea 
multilaterală a economiei, culturii, științei șl tehnicii, 
în ridicarea bunăstării sale și a transmis urări de noi 
și mari succese în munca pe care o depune pentru 
înflorirea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

I
Ambele părți au subliniat cu satisfacție că prietenia 

dintre popoarele român și iugoslave, cu adînci rădă
cini în istoria lor multiseculară cunoaște, în condi
țiile construirii socialismului în cele două țări, o nouă 
și continuă dezvoltare. Se lărgesc neîncetat relațiile 
de colaborare frățească româno-iugoslave pe baza trai
nică a principiilor egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, respectului și avantajului re
ciproc, internaționalismului socialist. Un rol impor
tant în adincirea acestor relații l-au avut vizitele, în
tâlnirile și convorbirile prietenești din ultimii ani din
tre conducătorii de partid și de stat ai celor două 
țări.

Un exemplu viu al colaborării româno-iugoslave îl 
constituie construirea în comun a Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de Fier, obiectiv de 
mare importanță pentru economiile naționale ale Re
publicii Socialiste România și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, pentru dezvoltarea relațiilor lor 
economice, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor 
de navigație pe Dunăre în avantajul tuturor țărilor 
interesate. Ambele părți au relevat spiritul de colabo
rare și deplină înțelegere în care se îndeplinesc sar
cinile ce revin constructorilor români și iugoslavi în 
realizarea acestui obiectiv complex.

Creșterea continuă a potențialului economic al Re
publicii Socialiste România și al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia a creat condiții pentru creșterea 
an de an și diversificarea schimburilor economice bi
laterale. Acordul comercial pe perioada 1966—197(1, 
semnat recent la Belgrad, prevede o sporire a schim
burilor de mărfuri de peste două ori față de reali
zările din cei cinci ani precedenți.

Cele două părți consideră că există largi posibili
tăți de dezvoltare în continuare a relațiilor economice

(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

București
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România 

prietene, aș dori încă o dată, în numele meu personal, 
al soției mele și al colaboratorilor mei, să mulțumesc 
în modul cel mai călduros pentru ospitalitatea cordială, 
simpatiile mari exprimate de către poporul român, pre
cum și pentru atenția dv. personală.

întîlnirile cu oamenii muncii din România și con
vorbirile pe care le-am avut au întărit înțelegerea 
noastră reciprocă și convingerea noastră că colabo
rarea prietenească a țărilor noastre este întemeiată 
pe bazele trainice ale bunei vecinătăți, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Transmit poporului român și Partidului său Comu
nist, precum și dv. personal, cele mai calde salutări și 
cele mai bune urări de fericire și bunăstare a țării dv., 
pentru noi succese în construcția socialismului.

IOSIP BROZ TITO
Transmisă de pe bordul avionului

După semnarea comunicatului comun

I Paralel cu preocuparea 
pentru parcurgerea inte
grală a cunoștințelor pre-

I văzute în programele de 
învățămînt, forurile de în- 
vățămînt, directorii de

I școli, cadrele didactice 
pregătesc activitățile le
gate direct de încheierea

I anului școlar. La Ministe
rul Invățămîntului am fost 
informați asupra datei în-

Ichiderii cursurilor, care 
nu coincide la toate cla
sele. Astfei, ultima zi de 

I școală pentru clasele
I—IV este ziua de 28 mai.

Clasele VIII și XI termină 
_ orele de curs în ziua de 
| 26 mai. Celelalte clase —

V, VI, VII, IX și X —în
cheie anul școlar la 14 iu
nie. Serbările de sfîrșit de 
an vor avea loc în prima

care va avea ore pînă în 
ziua de 31 mai.

Avînd In vedere exame
nele pe care le au de pro

Calendarul școlar 
la sfîrsit de an

A

duminică după terminarea 
cursurilor școlare.

Pentru elevii de la seral, 
încheierea cursurilor co
incide cu a celor de la zi, 
cu excepția clasei a XI,

movat, pentru elevii din 
clasele a VIII-a și a Xl-a 
se prevede un program 
mai complex. Mai întîi, o 
perioadă de pregătire în 
școală, prin lecții de sin

teză, ore de consultații, 
cit și studiu individual — 
între 27 mai—4 iunie pen
tru elevii din clasa a 
VIII-a și între 27 mai—8 
iunie pentru elevii din 
clasa a Xl-a. Examenele 
vor avea loc după cum 
urmează: examenul de 
absolvire a clasei a VIII-a 
între 6—12 iunie ; con
cursul de admitere în li
ceu între 18—28 iunie ; 
examenul de maturitate 
între 17—29 iunie. în ge
neral, examenul de matu
ritate va decurge la fel ca 
în anii anteriori. Recent, a 
fost publicată programa în 
„Gazeta Invățămîntului".

Cît privește cursurile 
fără frecvență ale școlilor 
de cultură generală, exa
menele se țin între 25 mai- 
14 iunie pentru elevii în
scriși în clasa a Xl-a și 
între 29 mai-16 iunie pen
tru cei din celelalte clase.

în fixarea tuturor date
lor amintite s-a avut în 
vedere prevenirea supra
punerilor în activitatea 
profesorilor examinatori, 
cît și raționala folosire a 
spațiului școlar, evitarea 
aglomerării unui număr 
mare de elevi.

Florica DINULESCU
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ESTETICA
„în pană" 
pe căile rutiere

Arh. Ștefan GONOS
director tehnic al D.S.A.P.C.-Cluj

Intensificarea circu
lației pe arterele de 
asfalt ale țârii implicâ 
nu numai necesitatea 
de a organiza trans
porturi sigure, con
fortabile și economice. 
Ea obliga totodatâ 
atît punerea în va
loare a centrelor de 
atracție din vecinăta
tea arterelor princi
pale, cit și analiza
rea critică a fiecărui 
element care se află 
de-a lungul acestor 
artere, în lumina unor 
exigențe ce derivă și 
din apariția tăblițelor 
albastre purtînd indi
catorul „E" („drum 
european*).

Sînt în țară străzi, 
piețe sau poduri care, 
prin pulsația unei cir
culații intense, ilumi
natul nocturn sau pro
filul lor elegant devin 
un simbol pentru ora
șul întreg. Bunăoară, 
centrul Clujului este 
investit cu o notă cu 
totul personală. Mulți 
vizitatori au remarcat 
atît monumentele și 
calitățile compozițio
nale ale orașului, cit și 
curățenia și aspectul 
civilizat al străzilor. 
Totuși, întîlnim uneori 
pe arterele de circula
ție ale acestui oraș 
stări de lucruri care nu 
sînt deloc în concor
danță cu estetica sa 
generală. Ansamblul 
piețelor Victoriei și 
Ștefan cel Mare, care 
acompaniază monu
mentala clădire a Tea
trului Național, își are 
frumusețile sale speci
fice. Dar tocmai aici 
au fost amplasați niște 
stîlpi de beton cu un 
diametru considerabil 
care fragmentează 
perspectiva de ansam
blu. Mai la o parte, pe 
o țeavă de un țol și 
jumătate, stau niște 
bucăți de scîndură 
care ar vrea să indice 
direcțiile spre Bucu
rești și Oradea, dar 
sînt în asemenea mă
sură deviate, încît nu 
pot provoca decît con
fuzie.

Continuîndu-ne că
lătoria pe traseul dru
mului național-15, des
coperim în fața auto- 
gării o încleștare și o 
învălmășeală cu totul 
ieșită din comun. Aici 
stcționează în perma
nență un număr mare 
de autobuze, iar sute

le de pasageri reușesc 
ou greu să-și treacă 
bagajele de pe o par
te pe alta a străzii, blo- 
cînd tot timpul circu
lația pe această prin
cipală arteră Cluj-Baia 
Mare. Situația trebuie 
urgent reglementată 
pentru că, în afară de 
aspectul dezordonat al 
străzii, ea este și de 
natură să provoace 
accidente.

La ieșirea din oraș 
întîlnim aeroportul, 
centru de un interes 
deosebit. El este dotat 
cu o pistă modernă de 
beton, pe care<pot ate
riza avioane de capa
citate și viteză mare. 
Dar pasagerul descins 
nu are nici o posibili
tate de a se adăposti 
în caz de vreme rea. 
Sîntem convinși că, 
pînă la construirea 
unei aerogări moder
ne, amenajarea măcar 
a unei terase acope
rite, apărate contra in
temperiilor, este o mă
sură absolut necesară.

Drumul național-15 
duce, în continuare, 
spre comorile de artă 
și folclor ale Moldovei 
și Maramureșului, că
tre pădurile Bîrgăului, 
traversînd orașul Dej, 
care, din urbea provin
cială neînsemnată de 
ieri, a devenit astăzi 
un oraș industrial în 
plină dezvoltare. Pozi
ția lui între versanții 
ce-1 înconjoară și si
lueta delicată a unui 
turn gotic sînt puse în 
evidență mai ales ve
nind dinspre strada 
Ecaterina Teodoroiu, 
de-a lungul căreia se 
construiesc ansambluri 
de noi blocuri și do
tări. Schița de sistema
tizare axează accesul 
spre centrul orașului 
tocmai pe această ar
teră. Dar, deocamdată 
intrăm tot pe vechiul 
traseu, printre depozi
te, șoproane, prin pra
ful fabricii de produse 
refractare și pe o stra
dă cu gabarite de cir
culație de mult depă
șite, care nu ne poate 
oferi altceva decît 
anonimatul fostului tîr- 
gușor.

Să mergem acum 
spre Turda, admirînd 
de pe Feleac panora
ma Clujului (și mai 
puțin gropile ce se 
întind pe asfalt între

Palatul culturii și Ope
ra română pe toată 
lățimea părții carosa
bile a unei porțiuni 
lungi de 200 m). Ajun- 
gînd la Turda, ne im
presionează plăcut re
cent realizata rocadă 
de sud, care ocolește 
zona industrială a 
orașului, oferind po 
traseu pitorescul Chei
lor Turzii. Dar cine 
vine dinspre Cluj, pe 
Valea Copăcenilor, 
pînă la Arieș și mai 
ales cine vrea să trea
că prin centru este su
pus unor grele încer
cări. Camionajul in
tens, numărul mare 
de turisme constrînse 
să circule pe un sin
gur traseu, depășit de 
mult chiar și de inten
sitatea traficului local, 
reclamă continuarea 
rocadei și la nord de 
Arieș. Aceasta pentru 
a scoate neapărat tra
ficul greu din această 
parte a orașului care, 
în afară de autentica 
frumusețe a cîtorva 
monumente, nu ne 
poate oferi decît mo
nocromia prafului de 
ciment.

Desigur că activita
tea intensă de con
strucții din cadrul cin
cinalului va îmbună
tăți esențial aspectul 
unor căi de circulație 
atît prin realizarea 
noilor unități de locuit 
și a dotărilor aferente, 
cît și prin lucrări de 
specialitate rutieră. 
Noi rocade, pasaje 
vor dizolva stran
gulările ; trasee mo
derne vor desconges
tiona circulația și vor 
schimba în mai bine 
aspectul orașelor. Dar 
considerăm necesar 
să se ia încă de pe 
acum o serie de mă
suri gospodărești pri
vind mici amenajări și 
retușări, care fără in
vestiții mari pot înfru
museța străzile și șo
selele, contribuind di
rect la îmbunătățirea 
condițiilor de securita
te și confort ale circu
lației. In ce ne priveș
te pe noi, proiectanții 
și arhitecții, va trebui 
să acordăm o atenție 
sporită problemelor de 
estetică și funcționali
tate legate de ponde
rea crescîndă a trans
porturilor în cadrul 
dezvoltării orașelor 
noastre socialiste.

CUV1NTUL

CITITORULUI

Rozătoarele
timpului

F. Brunea-FOX

Printre rozătoarele care macină 
orele active ale omului — biro
cratismul, rutina, telefonismul, non
șalanța — cred că trebuie in
tercalați și pisălogii. E o specie 
care n-a fost niciodată clasificată, 
deși i se cunoșteau de mult exis
tența și ravagiile, pînă la interven
ția unui cineast care a catalogat-o 
și a descris-o sub toate aspectele 
ei tipologice, într-un film satiric și 
amuzant, ce a rulat și la noi acum 
cițiva ani. Atunci n-a prea avut 
succes.

„Parada timpului pierdut" se in
titulează filmul și e o trecere în re

vistă a tuturor soiurilor de inopor
tuni, care ne tulbură treaba și ne 
amărăsc existența cu intervenția 
lor nedorită de... muscă in lapte! 
Inși care și-au găsit o vocație ste
rilă în voluptatea de a deranja 
ocupațiile altora, împiedicîndu-i să 
le continue, ținîndu-i de vorbă cu 
fel de fel de absurdități.

Această filoxeră a timpului 
rodnic o reperezi în birouri, pe 
stradă, în tren, la ștrand și chiar 
printre clienții magazinelor, ori
unde se prezintă ocazia, oriunde 
se află o victimă posibilă. Ea suge 
substanța vitală a ceasurilor noas
tre fecunde.

„VĂ SUPĂRĂ VECINUL?"
în urma publicării articolului „Vă supără vecinul , la redac

ție au sosit numeroase scrisori în care cititorii își exprimă pă
rerile, formulează propuneri pentru a contribui la îmbunătățirea 
relațiilor intre colocatari. Publicăm citeva dintre ele.

SUGESTII PENTRU DECRETUL DIN’57

ATENȚIE LA COPII!
Lectura articolului „Vă supără 

vecinul ?“ m-a îndemnat la unele 
reflecții pe marginea conviețuirii 
într-un imobil. Sînt de părere 
că incidentele dintre oameni in 
toată firea ar fi și mai lesne evi
tate dacă alături de atitudinea 
gindită, caracteristică omului ci
vilizat, s-ar adăuga și conștiința 
exemplului negativ oferit celor mici. 
Ce poate învăța un copil din 
exemplul dat de părinții săi, 
cînd intr-o clipă de furie se a- 
junge la insulte dintre cele mai 
regretabile în discuțiile cu un 
vecin sau altul ? Cum vor înțe
lege acești copii să-și respecte 
părinții, vecinii, pe oamenii mai 
in vîrstă în general, cînd din „a- 
precierile" reciproce nu lipsesc 
injurii și insulte ?

Dacă un vecin își spală bu
toiul de murături pe balcon, 
și dă drumul la apă stro
pind trecătorii și celelalte bal
coane, dacă radioul sau televi
zorul deranjează, dacă 
copiii ne tulbură liniștea orelor 
de odihnă, dacă alte și alte mo
tive ne provoacă mici neplăceri, 
prin înțelegere omenească se 
poate stabili de partea cui e 
dreptatea, ca pe viitor să fie evi
tate motivele de discordie.

Iată și citeva fapte, la fel de 
regretabile ca și cele amintite în 
articol. La scara 9 a blocului 
D14 sînt manifestări nelalocul 
lor din partea unor copii, elevi 
în clasele elementare, care nu au 
găsit altceva mai bun de făcut 
decît să toarne apă în capul oa
menilor, sau să pună oglinda cu

uneori

razele solare în ochii trecătoare
lor. Oare părinții lor nu au ni
mic de spus?

Mircea BADULESCU 
profesor fruntaș, București

ÎN CONFLICT CU
La Jntrebarea pusă de titlul 

articolului: „Vă supără veci
nul ?“ am putea răspunde: în 
unele cazuri, nu vecinii ne su
pără, ci... orătăniile lor. Iată des
pre ce este vorba. De cîțiva ani, 
la Caracal s-a dat în folosință, 
pe str. Mărului nr. 2, un grup de 
blocuri. Terenul dip spatele 
blocurilor — curtea, suficient de 
spațioasă pentru sport, pentru 
jocurile copiilor, a fost transfor
mată de unii locatari, în mod sa
mavolnic, în crescătorie de pă
sări, un adevărat „complex" a- 
vicol, care împiedică păstrarea 
curățeniei în jurul locuințelor. In 
zori, sîntem treziți de sim
fonia orătăniilor.

Ne-am adresat în mai multe 
rînduri întreprinderii de gospo
dărire a orașului, comitetului 
executiv al sfatului popular oră
șenesc, solicitînd să se ia 
pentru lichidarea acestor 
care nu au ce căuta în 
noastră. Ni s-a promis că

măsuri 
cotețe, 
curtea 
se vor

Articolul schițează portrete ale 
unor locatari cu care au în mod 
curent de-a face comisiile de îm
păciuire. Sînt cunoscute eforturile 
depuse de aceste comisii pentru 
împăcarea părților în litigiu ; cel 
mai adesea ele reușesc să-i facă 
pe reclamați și reclamanți să înțe
leagă că buna conviețuire este ne
cesară în viața socială ca oxigenul 
— respirației.

ORĂTĂNIILE
nu s-au 
numărul 
ce trece.

lua măsuri. Pînă acum 
luat însă. Dimpotrivă, 
cotețelor sporește pe zi 
Locatarii (cei care nu vor ca at
mosfera din jurul blocurilor să 
fie viciată) se întreabă dacă nu 
cumva sfatul popular al orașu
lui încearcă astfel o experiență 
la Caracal. Oare se intenționează 
și crearea în preajma blocurilor 
a unor „centre zootehnice expe
rimentale?".

Desigur, zilnic am putea dez- 
lănțui conflicte cu acești crescă
tori de păsări și animale. Aceasta 
nu e o bună soluție 
ceea ne-am adresat 
competente. Pînă cînd 
să tăcem, în numele 
fiecăruia dintre noi,

și de a- 
forurilor 

va trebui 
demnității 
așteptînd

ca I.G.O. să-i determine pe cei 
în cauză la respect față de ve
cini și față de imobil ?

Vasile DORA
tehnician, Caracal

Totuși, membrii comisiilor con
stată uneori că eforturile lor ră- 
mîn fără ecou : unii reclamanți. 
procesomani din fire sau rău sfă- 
tuiți, caută să beneficieze de pre
vederile art. II, pct. 8 al Decretu
lui 132/1957. Urmărind să obțină 
pe orice cale o „dovadă de neîm- 
păcare“ din partea comisiei — 
ceea ce le deschide drumul spre 
tribunal — ei lipsesc nejustificat 
la ultimul termen cuprins în cele 
30 de zile acordate de lege pentru 
rezolvarea unei plîngeri. Nepre- 
zentarea lor, potrivit prevederilor 
tn vigoare, atrage eliberarea unei 
astfel de „dovezi de neîmpăcare", 
fără a i se mai da comisiei posibi
litatea de a interveni.

O altă greutate pe care o întîm- 
pină comisiile este lipsa nejustifi
cată a unor reclamați la toate ter
menele pe care ea le-a acordat în 
cadrul celor 30 de zile.

Citind articolul „Vă supără ve- 
cinul ?“ m-am gîndit că pentru 

activității comisiilor 
ar fi necesar : 
lipsei justificate a 

ședințele de con- 
de conciliere să

m-am
îmbunătățirea 
de împăciuire

a) în cazul 
reclamantului 
ciliere, termenul 
fie prelungit ;

b) să se aplice 
ve, pînă la 150 
care, deși citați legal, nu se pre
zintă la ședințele de conciliere ;

c) comisiile de împăciuire să 
aibă latitudinea de a aprecia, de la 
caz la caz, care anume dintre in
fracțiuni să fie soluționate în șe
dințe cu caracter public.

la

amenzi progresi- 
lei, învinuiților

Nicola. GRAMOSTE
Sfatul popular al raionului 
„N. Bălcescu" din Capitală

Cel din magazine e un pseudo- 
client. Nu vine să cumpere ci să 
răscolească marfa, cerînd ba una, 
ba alta, cu apropouri la fiecare 
sortiment, nimic nu-i place, priveș
te, pipăie și trăncănește, spre dis
perarea vînzătoarei și scandaliza
rea clienților împiedicați să-și facă 
achizițiile. Am asistat deunăzi la o 
astfel de scenă, într-un magazin de 
sticlărie. Pisălogul venise chipurile 
să tîrguiască niște pahare. I s-au 
arătat cel puțin cincisprezece mo
dele, pe care le examina în fel și 
chip, scrutîndu-le și ciocănindu-'e, 
privindu-le de aproape și de Ia 
distanță, făcîndu-le să zbîrnîie și 
să sune, scoțînd efecte „muzicale" 
ca virtuoșii de varieteu care cîntă 
pe... pahare. După patruzeci de mi
nute de sîcîială, vînzătoarea, un 
înger de răbdare, a fost nevoită să

V

in- 
Am 
că

la

Foto : Gh. Vințilă

Lucrări de restaurare
Curții Domnești

Treclnd prin Tirgo
viște, Alexandru Via- 
huță consemna cu 
mihnire: „...curțile
domnești, mindrele 
curți de pe malul Ia- 
lomiței, înăuntrul că
rora s-a urzit o parte 
așa de însemnată din 
istoria patriei noastre, 
au rămas paraginite — 
un morman de ruine 
înecate în bălării, 
bolți surpate, grămezi 
de moloz spri )inind 
citeva ziduri afumate 
in care se văd ca niș
te răni spărturile fe
restrelor, lărgite de 
ploi...".

Mindra Curte Dom
nească de pe malul 
Ialomiței cunoaște azi 
o cercetare arheologi
că sistematică, bazată 
pe o metodologie ști
ințifică, o restaurare 
și consolidare cores
punzătoare. Așadar, 
vizitatorul care se 
oprește in aceste zile 
la Tirgoviște găsește 
Curtea Domnească 
în plină reconstruc
ție. Arhitectul Cri
stian Moisescu, co
ordonatorul șantie
relor de restaurare 
din Muntenia și Olte
nia, ne-a relatat amă
nunte interesante pri
vind executarea lu
crărilor. La turnul 
Chindiei s-a refăcut 
terasa din partea su-

perioară, de unde pri
virea poate cuprinde 
Întreaga panoramă a 
Tlrgoviștei, iar 
exterior s-au 
Uzat circa 180

in 
rea- 
m p 

de placaje pe porțiu
nile unde cărămida a 
fost măcinată de in
temperii. De remarcat 
că s-a folosit cărămi
dă la fel cu cea de pe 
timpuri. In interior se 
continuă refacerea 
tencuielilor din mor
tare de var cu cilți, 
tot după procedeul 
vechi. De altfel, toate 
lucrările sint executa
te cu grijă, științific, 
spre a se păstra ne
știrbită autenticita
tea vestigiilor.

Lucrări de mare im
portanță, care sint pe 
siirșite, s-au realizat și 
la Biserica Mare Dom
nească. S-au restaurat 
picturile, foarte valo
roase din punct de ve
dere artistic, care da
tează de pe vremea 
lui Constantin Brinco- 
veanu. Se fac și unele 
amenajări la mormin- 
tul lui Matei Basarab 
și al familiei, aflat in 
tinda bisericii (osemin
tele au fost reinhuma- 
te la Minăstirea Ar- 
nota în 1659). f n mor- 
mintul soției lui Matei 
Basarab — Elina — 
s-a găsit un cercel cu

o piatră de smarald, 
de mare valoare. 
A fost degajată ve
chea închisoare a 
Curții, umplută cu bo
lovani zidiți la mijlo
cul secolului trecut 
pentru a susține stu
pul pe care se sprijină 
scara ce duce la 
tea superioară a 
nului Chindiei. A 
pusă în evidență, 
recente lucrări, 
care făcea legătura cu

par- 
tur- 
fost 
prin 
ușa

din Tirgoviște
Palatul (prin care, tn 
caz de primejdie, dom
nul, cu întreaga lui 
suită, se putea retra
ge in turn).

O muncă deloc u- 
șoară pentru echipele 
de muncitori ai șantie
rului este aceea de 
dezgropare a dublei 
pinze de zidire pe in
cintă ; 150 m au și 
fost puși in eviden
ță, dar mai sint Încă 
circa 300 metri.

tn turnul Chindiei, 
la toate cele 6 nivele, 
se vor expune obiecte 
de ceramică (teracotă, 
vase), din fier (ghiule
le, virfuri de sulițe 
etc), precum și vechi 
stampe; in beciuri, vi
zitatorii vor putea ve
dea pietrele de Înca
drare a ușilor, feres
trelor, capiteluri mă
iestrit sculptate, folo
site la casele domnești

din Tirgoviște. tn În
căperi se instalează 
lumină electrică, iar 
noaptea, ruinele, Pala
tul, Biserica Domneas
că vor fi luminate de 
citeva reflectoare așe
zate deasupra turnului 
Chindiei, tn interiorul 
Curții Domnești se a- 
menajează peluze și 
alei.

Constantin CĂPRARI) 
coresp. „Scînteii

Turnul Chindiei șl ruinele cetății de la Curtea Domnească din Tirgoviște

apeleze la ajutorul... clienților. „Vă 
rog să interveniți d-voastră, dacă 
nu vreți să mai așteptați cine știe 
cît...*

Pisălogul are darul ubicuității, îl 
poți întîlni deodată în nu știu cîte 
locuri. In piață, unde înșiră elucu
brații agrotehnice... cooperatorului 
vîrstnic — vorba ceea, „să vinzi 
castraveți la grădinar" — care stă 
politicos să asculte, neglijîndu-și 
mușteriii. Sau acostînd în paicurile 
publice cetățenii veniți să se re
creeze în liniște, să viseze. Sau în 
stația autobuzelor, înșfăcîndu-ți 
mina și țin!nd-o strîns, ca să-ți îm- 
puieze capul cu cai verzi pe pe
reți, tocmai cînd erai mai grăbit, 
tocmai cînd te hotărîseși să te urci 
în primul vehicul supraîncărcat. 
Sau acasă, netam-nesam, fiindcri 

I „tot aveam timp de pierdut și m-am 
| gîndit să-ți fac o vizită 1" — exact 
I cînd citeai sau lucrai. Sau la te- 
i lefon ca să-ți spuie că s-a însurat 
I sau a divorțat, sau a murit cutare.

— Allo 1 Allo I Mă iertați că vă 
I inoportunez acasă ?
| — Cu cine am onoarea ?

— N-aveți de unde mă cunoaște 
| după nume... Sînt referent la o 

stituție. Nu interesează numele, 
scris un poem dramatic. Știu 

| sinteți om de inimă ..
— Mai întîi, nu mă pricep

poeme dramatice. In al doilea rînd 
n-am timp...

— Nu face nimic, n-o să dureze 
mult, vi-1 citesc la telefon...

★
I Timpul 1 Cînd iei seama la cifre- 
i le statistice, în care se sintetizează 

performanțele realizate de munci
torii din fabrici și de pe ogoare, 
cifrele acestea ce înseamnă altceva 
decît o vrednică și evidentă folo- 

I sire a timpului destinat muncii? 
Ce oglindesc altceva decît o re
marcabilă conștiință a muncitoru
lui, încredințat matematic de va
loarea orelor, minutelor, secunde
lor ? Fără o lucidă înțelegere a 
economiei minutelor, fără conștiin
ța socialistă a timpului creator, 
multe realizări extra-program n-ar 
fi fost posibile, inovațiile, invențiile 
tehnice n-ar fi găsit sămînța proli
fică, semințele minutelor inge
nioase.

Și aici, pisălogul, încorporat în 
vreun funcționar din vreun birou, 
care se plictisește, sau în magazio
nerul solitar apucat de o subită 
criză de limbuție, își face men
drele.

Avînd în vedere importanța in
calculabilă a Timpului, ne dăm 
seama de ce el trebuie apărat de 
tot ce-i în stare să-l anemieze, să-l 
secătuiască, să-1 devalorizeze. Dar 
cum să te blindezi împotriva aces
tor rozătoare care au ronțăit și pia- 
cardele cu : „Nu ne țineți de vor
bă", „Nu avem timp de pierdut" ? 

Știu și eu ? Ca să facem o glu
mă, în măsurile de apărare trebuie 
ținut seama de talia pisălogilor, 
căci pare-se cel mai periculos e 
grăsunul.

Pentru grăsun, oricine e o vic
timă sigură Te domină, ești la dis
creția lui dacă n-ai curajul s-o 
ștergi, lăsîndu-i în mină reverul 
surtucului de care te ține. El e un 
zid ce-ți barează viața, e un paing 
ce te capturează încetul cu înce
tul, care te încorporează sieși, te 
consumă pînă la ultimul oscior, 
pînă la ultimul minut.

*
Noroc că tagma pisălogilor nu-i 

prea mare. Căci altminteri ravagii
le făcute de ei ar fi importante. Ca 
acelea ale mitologicului Cronos,

I Zeul Timpului, care și-a mîncat 
I copiii.
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Mecanizatorii din gospodăriile de stat, stațiunile 
de mașini și tractoare și țăranii cooperatori mun
cesc cu avînt pentru a termina însămînțarea po
rumbului în cel moi scurt timp și la un nivel agro
tehnic superior în multe regiuni, ritmul semănatu
lui a crescut simțitor în ultimele zile. în unitățile 
agricole din regiunile Galați și Dobrogea s-au se
mănat peste 80 la sută din terenurile prevăzute 
pentru porumb, iar în cele din regiunile Oltenia și 
București s-au însămînfat 70 și respectiv 65 la sută.

Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, în gospodă
riile de stat și cooperativele agricole din întreaga

tară porumbul a fos1 
la sută din terenurile 
prin deplina folosire 
zare a muncii, în toate regiunile viteza zilhică de 
semănat să fie depășită și această lucrare să fie 
terminată în scurt timp.

Grăbirea semănatului și efectuarea de lucrări de 
bună calitate trebuie sa constituie în continuare 
principala preocupare a mecanizatorilor, țăranilor 
cooperatori și specialiștilor în vederea obținerii 
unei recolte sporite.

IN DEZBATERE

CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE

In primul trimestru
un ritm nesatisfăcător

NOI TIPURI
DE MAȘINI
Șl UTILAJE

produselor in-

semănat pe mai mult de 50 
prevăzute. Există condiții ca, 
a mașinilor și buna organi-

(Agerpres)

Problemele

arhitecturii
Timp de două zile, la Casa 

hitectului din Capitală s-au des
fășurat lucrările ședinței plenare 
lărgite a Comitetului de condu
cere al Uniunii Arhitecților din 
Republica Socialistă România, la 
care au participat membrii comi
tetului de conducere al uniunii, 
ai conducerii C.S.C.A.S,, arhitecți 
de la filialele din țară și din in
stitutele de proiectare bucureș- 
tene.

Arh. Paraschiva Jubu a pre
zentat referatul cu tema „îmbo
gățirea cunoștințelor profesionale 
și ideologice ale arhitectului, co
respunzător profilului său con
temporan". Referatul a fost ur
mat de discuții privind perfec
ționarea arhitecților.

Pornind de la concluziile recen
tei Consfătuiri pe țară a con
structorilor, Comitetul de con
ducere al uniunii a analizat sar
cinile de viitor și a adoptat ho- 
tărîri cu privire la completarea 
corespunzătoare a planului de 
activitate al uniunii.

Comitetul de conducere al u- 
niunii a decernat premiile anuale, 
ale Uniunii Arhitecților pe anul 
1965, pentru cele mai valoroase 
lucrări arhitecturale și urbanis
tice. Premiul anual în valoare de 
20 000 Iei a fost decernat arhi- 
tecților Niculae Kepeș, Niculae 
Porumbescu. Aurel Căciulă, Sully 
Bercovici. Margareta Dîmboianu, 
Victoria Gîlcă și Ana Keszeg, 
pentru ansamblul de locuințe 
Balta Albă din București. Pre
miu] special pentru sistematizare, 
în valoare de 8 000 lei, a fost cîș- 
tigat de arhitecții Niculae Kepeș, 
Sully Bercovici, Maria Bărbules- 
cu, Maria Covalschi și Simon 
Julman, pentru lucrarea „Siste
matizarea ansamblului Bulevar
dul Ion Sulea din București".

Premiul special pentru lucrări 
realizate de arhitecți tineri din 
D.S.A.P.C., în valoare de 5 000 
lei. a fost decernat arhitecților 
Octavian Chivu și Ion Drăghici, 
pentru lucrarea „Cămin cu 134 
paturi la Galați", iar premiul 
special pentru lucrări științifice, 
în valoare de 3 000 lei. arh. prof. 
Grigore Ionescu, pentru volumul 
II al „Istoriei arhitecturii din 
România".

Au mai fost decernate 10 men
țiuni în valoare de 3 000—6 000 
lei fiecare, precum și numeroase 
recompense constînd în finanța
rea unor călătorii de documen
tare în străinătate.

(Agerpres)

ar-

în primul trimestru, constructorii 
de pe șantierele de locuințe ale 
sfaturilor populare regionale — 
care au de executat un mare vo
lum de locuințe — au dat în folo
sință circa 3 000 de apartamente, 
adică, 6,9 la sută din planul anual. 
Un asemenea procent reflectă o 
gravă rămînere în urmă în privin
ța ritmului de lucru pe șantiere 
Edificatoare sînt cîteva cifre sta
tistice pe regiuni. Realizări peste 
procentul amintit au înregistrat re
giunea Bacău — 16,7 la sută, Di
recția generală de construcții-mon- 
taj București — 12,1
regiunea Iași — 11,6
Din planul anual de 
foțosință a locuințelor, 
nea Galați nu s-a realizat decît 2 
la sută, iar în regiunile Brașov, Ba
nat, Hunedoara și Maramureș — 
între 3—5 la sută Constructorii din 
regiunile Mureș-Autonomă Maghia
ră, Suceava și din orașul Constan
ța nu 
ment.
faptul 
doara, 
reș, 
începute lucrările la peste 180 de 
blocuri, avînd în total mai mult de 
8 500 de 
sibilități 
ținute în 
catori de 
mai 4 au realizat sarcina planifi
cată de creștere a productivității 
muncii. Costul lucrărilor de con
strucții a fost redus, în proporțiile 
stabilite prin plan, doar de 
turi.

Am discutat, în legătură 
ceastă situație, la cîteva 
populare regionale și la D.G.C.M.- 
București. Din păcate, aproape pre
tutindeni ni s-au prezentat aceleași

la sută, 
la sută, 
dare în 
în reqiu-

au predat nici un aparia- 
Deosebit de grav este și 
că în regiunile Hune- 

București, Oltenia, Maramu-
Galaji, Argeș nu au fost

po- 
ob-

apartamente. Sub 
sînt și rezultatele 
îndeplinirea altor indi- 
plan : din 18 trusturi nu-

3 trus-

cu a- 
sfaturi

■
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o îndeletnicire rentabilă,
cu vechi tradiții

5
semnată șl la sporirea 
producției plantelor agri
cole entomofile și a pomi
lor fructiferi, ca urmare a 
polenizării suplimentare. 

Dintr-un studiu econo
mic efectuat recent în mai 
multe cooperative agrico
le de producție din regiu
nea Oltenia, reiese că ve
nitul anual de la o familie 
de albine a fost de 1 067 
lei, din care 588 lei s-au 
obținut pe seama poleni
zării diferitelor plante. De 
la 282 familii de albine 
aparținînd la trei coope
rative agricole s-ău reali
zat, anul 
300 000 lei.

Eficiența 
special a
floarea-soarelui

trecut, peste

Și 
al-

Mărturiile cronicarilor, 
hrisoavele și însemnările 
de călătorie ale străinilor 
care au cutreierat țara 
noastră în secolele XII— 
XIV și chiar paginile stră
vechi ale istoriei lui Hero
dot, cu referire la viața de 
odinioară a locuitorilor 
din ținuturile de pe „ma
lul stîng al Dunării’, aduc 
prețioase mărturii care 
arată că apicultura ajun
sese la o deosebită dez
voltare și prețuire. Unele 
date arată că albinăritul 
ocupa locul al treilea în
tre celelalte îndeletniciri 
agricole, mierea și ceara 
de albine constituind, de 
asemenea, însemnate pro
duse pentru comerț. Aces
te exemplificări sînt sem
nificative și confirmă exis
tența pe pămînturile noas
tre a unui însemnat 
străvechi meșteșug — 
binăritul.

în prezent, această în
deletnicire rentabilă are 
condiții bune de dezvolta
re datorate diversității 
florei melifere și mai ales 
sprijinului permanent al 
statului, România situîn- 
du-se printre primele țări 
din lume în care se prac
tică un stupărit modern și 
de mare randament. Con
cludentă în această pri
vință este creșterea an 
de an a numărului fami
liilor de albine, care a 
ajuns în prezent la peste 
916 000, ceea ce reprezin
tă o sporire de 300 la sută 
față de anul 1945. A cres
cut mult numărul de stupi 
în unitățile de stat și co
operatiste. Producția de 
miere pe familia de albi
ne înregistrează, de ase
menea, o. linie ascendentă. 
Aceasta se reflectă și în 
sporirea cantităților de 
miere livrată la fondul 
central al statului. în gos
podăriile de stat, în con
dițiile creșterii cu 50 la 
sută a numărului de stupi, 
față de anul 1960, produc
ția de miere s-a du
blat. Dezvoltarea apicul
turii în cooperativele agri
cole a făcut ca în 1965 
acest sector să valorifice 
cu circa 50 
multă miere 
1963.

Eficiența
apiculturii este deosebit 
de mare, deoarece pe lin
gă produsele directe obți
nute de la albine, acestea 
contribuie în măsură în-

la suta mai 
decît în anul

economică a

polenizării, în 
culturilor de 

a fost 
deosebit de mare în co
operativa agricolă din Gîr- 
lița, regiunea Dobrogea, 
unde, prin polenizarea sa
turată a unui lan de floa- 
rea-soarelui cu ajutorul 
albinelor, s-a obținut un 
spor de producție de 789 
kg semințe la ha față de 
tarlaua nepolenizată su
plimentar. Se pot da mul
te alte exemple care de
monstrează eficiența ac
țiunilor po-itru extinderea 
apiculturii

Rentabilitatea apicultu
rii crește în condițiile 
organizării de stupine 
mai mari, puternice, care 
au cadre calificate și sînt 
dotate cu utilaje cores
punzătoare. La G.A.S. Pis- 
cu Sadovei, regiunea Ol
tenia, care are 2 300 
de stupi, s-au realizat a- 
nul trecut 46 tone de 
miere.

Un rol de seamă în dez
voltarea apiculturii din 
țara noastră îl are Aso
ciația crescătorilor de al
bine. Această organizație 
se ocupă de îndrumarea 
activității apicole în uni
tățile agricole socialiste 
și a crescătorilor de albi
ne cu gospodării perso
nale, pentru practicarea 
stupăritului pe baza teh
nicii și a metodelor avan
sate, depistarea și com
baterea bolilor și dăună
torilor lo albine, folosirea 
și îmbunătățirea bazei 
melifere, aprovizionarea 
cu utilaie și materiale. O 
preocupare permanentă a 
asociației este ridicarea 
continuă a nivelului pro
fesional al apicultorilor 
prin cursuri organiza
te de filialele terito-

în tara noastră
7

riale și prin alte forme de 
propagandă tehnică.

Datorită realizărilor și 
prestigiului de care api
cultura din țara noastră 
se bucură pe plan inter
național, Bucureștiul a fost 
desemnat să organizeze 
anul trecut cel de-al XX- 
lea Congres Internațional 
de Apicultură — Jubiliar 
al Federației Internaționa
le a Asociațiilor de Api
cultură — APIMONDIA. 
Despre acest Congres, 
presa de specialitate din 
numeroase țări a avut 
numai cuvinte de laudă.

Concomitent cu Congre
sul s-a organizat în pa
vilioanele Combinatului 
apicol al asociației și pri
ma Expoziție-Tîrg Inter
național de Apicultură, 
manifestare, de asemenea, 
unanim apreciată.

Combinatul, creat din 
necesitatea de a împleti 
un complex de activități 
educative, de propagan
dă și economice, este de 
mare utilitate apiculturii 
românești. Liniile tehnolo
gice intrate de curînd în 
funcțiune asigură un înalt 
nivel tehnic al lucrărilor 
de prelucrare, omogeni
zare, condiționare și am-

balare a produselor api
cole. Avem încă mari po
sibilități nefolosite pentru 
dezvoltarea apiculturii. 
Date orientative duc la 
concluzia că efectivul ac
tual de familii de albine 
poate fi dublat. Numai 
masivi de tei de mare în
tindere din Dobrogea — 
unic în Europa, are un 
potențial melifer care 
poate asigura întreținerea 
rentabilă a unui număr de 
cel puțin 100 000 familii de 
albine, față de circa 
47 000 existente. Plantații
le întinse de salcîmi de 
pe nisipurile situate în 
regiunea Oltenia și din 
alte părți pot fi mai rațio
nal valorificate cu ajuto
rul albinelor pentru a 
produce mii de tone de 
miere de bună calitate. 
Prin munca, priceperea și 
entuziasmul apicultorilor, 
a celorlalți oameni ai 
muncii care vor îndrăgi 
creșterea albinelor, aces
te bogății naturale vor fi 
mai deplin puse în valoa
re, contribuind la satisfa
cerea cerințelor crescînde 
de produse apicole.

Ing. Marcela 
Ing. Dumitru

HARNAJ 
GEORGESCU

justificări — front de lucru in
suficient, lipsa proiectelor, timp 
nefavorabil etc., etc. S-a omis 
însă să se dea răspuns, la întreba
rea ■ de ce garanțiile date de sfa
turile populare regionale spre 
sfîrșitul anului trecut, în consfătui
rile cu constructorii, cum că au fost 
luate toate măsurile pentru desfă
șurarea unei activități ritmice pe 
șantierele de locuințe, nu sînt tra
duse în fapte? Tov. ing. Traian Is
pas, vicepreședintele Siatului 
popular al orașului București, arăta 
atunci : „în 1966, vom lichida cu 
practica neritmicității în darea în 
folosință a locuințelor. Avem creat 
suficient front de lucru pentru a 
evita aglomerarea lucrărilor spre 
sfîrșitul anului". Iată însă că si
tuația este cu totul alta : în trei 
luni și jumătate constructorii bucu- 
reșteni nu au predat decît ceva 
mai mult de a zecea parte din lo
cuințele planificate.

Discuțiile avute la Banca de In
vestiții și C.S.C.A.S. au scos în evi
dență adevăratele cauze ale rămî- 
nerii în urmă în domeniul rit
mului construcțiilor de locuințe, 
în acest an. Este vorba, îna
inte de toate, de pregătirea cu în- 
tîrziere și în condiții necorespun
zătoare a lucrărilor. Din această 
cauză, în trimestrul I s-a lucrat pe 
un front redus și cu o slabă pro
ductivitate. Cauza principală con
stă însă în eșalonarea nerațională, 
pe trimestfe, a planurilor anuale 
de dare în folosință a apartamen
telor. O asemenea practică a mai 
fost criticată în presă și în diferite 
consfătuiri ale constructorilor. Con
cluzii practice nu s-au tras însă. 
Despre ce ritmicitate în execuția și 
darea în folosință a noilor locuințe 
poate fi vorba, atîta timp cît sfatu
rile populare regionale au prevă
zut ca în semestrul II să predea 
peste 60 la sută din numărul de 
apartamente planificate pe acest 
an? în unele regiuni, grosul lucră
rilor este concentrat în trimestrul 
IV : București — 67,6 la sută, Banat 
— 54,1 la sută. Se înțelege că a- 
ceste procente vor fi și mai mari 
dacă socotim și blocurile neînce
pute încă — și care se vor supra
pune lucrărilor din ultimele luni ale 
anului.

Eșalonarea nerațională a volu
mului de lucrări a determinat folo
sirea într-o proporție redusă a ca
pacităților de execuție ale trustu
rilor regionale de construcții. Da
tele centralizate la Banca de 
vestiții arată că planul pe 
l-au avut de executat trusturile în 
trimestrul I a fost cu 35,7 la sută 
mai mic față de realizările trimes
trului IV al anului trecut. In aceste 
condiții, trusturile au fost nevoita 
să reducă efectivele de construc
tori sau să trimită un mare număr 
de oameni în concediu, să treacă 
în conservare o serie de utilaje. 
Numai în întreprinderile din cadrul 
D.G.C.M.-București au fost imobili
zate utilaje în valoare de 35 mili
oane de lei, iar la T.R.C.-Galați — 
de 23 milioane de lei. Cazuri de 
neacoperire cu lucrări a întregii 
capacități de execuție a trusturilor 
se constată și în trimestrul II, mai 
ales în regiunile Ploiești, Galați, 
Hunedoara.

Chiar și în condițiile unui front 
de lucru redus, ale eșalonării nera
ționale, sfaturile populare și trus
turile regionale de construcții nu 
au luat măsurile necesare asigu
rării unui ritm susținut de lucru pe 
șantiere. Constructorii nu au dispus 
la timp de documentația teh
nică necesară deși conducerile 
D.S.A P.C. au dat toate asigu
rările că Ia începutul anului vor fi 
predate în întregime proiectele 
pentru lucrările planificate. Conse
cințele sînt evidente. Datorită pre
dării cu întîrziere a proiectelor 
pentru cartierul T. Vladimirescu din 
Tg. Mureș, constructorii nu au putut 
realiza în trimestrul I lucrări în va
loare de peste 1,5 milioane lei. în 
alte orașe, amplasamentele nu au

an.

In- 
care

Combinatul apicol de la Bâneasa

fost eliberate la timp ; pentru 9 
blocuri din Bd. Armata Poporului 
din Capitală, locul de amplasare a 
fost predat constructorului cu întîr- 
zieri de 30—69 de zile. Din această 
cauză s-a pierdut o producție de 
peste 2,3 milioane de lei.

★
Ce concluzii se desprind din si

tuația existentă în domeniul con
strucțiilor de locuințe ? Enumerăm 
cîteva : 1) Conducerile trusturilor 
regionale și ale șantierelor trebuie 
să ia măsuri hotărîte și imediate 
pentru grăbirea ritmului de execu
ție și respectarea graficelor de 
dare în folosință a locuințelor pla
nificate 2) Sfaturile populare re
gionale au datoria să intervină 
prompt, cu măsuri eficiente, pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă și 
crearea condițiilor necesare bunei 
desfășurări a lucrărilor. 3) Comi
tetele regionale, raionale și orășe
nești de partid, organizațiile de 
partid de pe șantiere trebuie să a- 
nalizeze de urgență stadiul lucră
rilor și prin măsuri concrete să de
termine ’ înlăturarea deficiențelor 
existente, mobilizarea largă a co
lectivelor de constructori la execu
ția într-un ritm susținut a lucrări
lor și îndeplinirea integrală a tu
turor indicatorilor de plan.

Nomenclatorul . 
dustriei constructoare de mașini 
a fost completat recent cu noi u- 
tilaje. La uzinele „Unio" din Satu 
Mare, de exemplu, s-a realizat un 
transportor șerpuitor cu racle 
pentru transportul cărbunelui o 
subteran rezultat prin tăierea 
combina, plugul, haveza sau r 
pușcarea straturilor cu înclin, 
mică. El are un debit de 150 tc 
pe oră și o lungime pînă la 120

Plugul balansier pentru desfu 
dat terenurile în vederea plant 
rii viței de vie și a pomilor fruc 
tiferi este un alt utilaj importam 
omologat recent în industri 
noastră constructoare de mașin 
Atașat la tractoare pe șenile, piu 
gul realizează un randament d 
1,1 hectare pe zi.

Uzinele constructoare de mî 
șini din țara noastră au mai as 
milat în vederea fabricației < 
serie și alte utilaje noi, print 
care : mașina de călit roți dința ,e 
prin curenți de înaltă frecvență, 
mașina de pilit și rectificat de^ 
înaltă precizie utilizată la pre-1. 
lucrarea bilelor de rulmenți, a- 1 
parat pentru încercarea durității 
metalelor șl altele.

Nicolae CUCUI

Dinamica vie

a productivității

muncii
Cadrele tehnice și economice de 

la Uzina metalurgică Bacău des
fășoară o activitate rodnică în di
recția organizării științifice a pro
ducției și a muncii. In rîndurile de 
față, relatăm cîteva probleme care 
stau, în acest sens, în atenția co
lectivului acestei uzine.

Directorul uzinei, tov. IOAN 
ANDREI, ne-a spus t „înainte de 
a acționa direct, prin măsuri con
crete, în vederea îmbunătățirii or
ganizării producției, trebuia să cu
noaștem în ce secții și atelie
re procesul de producție nu 
se desfășoară în bune con
diții. în acest scop, din inițiativa 
organizației de partid, conducerea 
uzinei a organizat o largă anchetă, la 
care au fost solicitați să-ți spună pă
rerea muncitori fruntași In 
maiștri, șefi de ser
vicii ți de sectoa
re, ingineri, econo
miști. S-au adunat 
astfel numeroase 
propuneri. Un co
lectiv de specia
liști a analizat 
fiecare propunere 
în parte și a în
tocmit un plan 
de măsuri tehni
co - organizatorice. 
Țin să precizez că 
toate măsurile pre
văzute pentru primul 
din acest an au fost aplicate".

— La ce domenii ale 
producției și a muncii 
aceste măsuri ?

— Propria noastră 
ne-a demonstrat că esențiale pentru 
desfășurarea ritmică a procesului de 
fabricație sint coordonarea corespun
zătoare a planului cu capacitățile de 
producție și repartizarea rațională a 
comenzilor pe mașini și oameni. Dacă 
pînă de curînd secțiile întîm- 
pinau greutăți pentru că ‘ nu 
cunoșteau din timp sarcinile lu
nare de plan, în prezent, plani
ficarea operativă a producției se 
face cu cel puțin o săptămînă mai 
devreme de începutul fiecărei luni. 
Programarea fabricației reperelor 
se întocmește pe bază de grafice, 
avîndu-se în vedere atît cantită
țile de piese necesare montajului, 
cît și stocurile normate de semi
fabricate. Rezultatul : în acest an, 
producția s-a desfășurat ritmic, de
cadă cu decadă, au sporit simțitor 
indicii intensivi și extensivi de u- 
tilizare a mașinilor ; în primul tri
mestru, productivitatea muncii a 
fost cu 4,2 la sută mai mare față 
de prevederi.

— O problemă importantă este 
amplasarea judicioasă a utilajelor 
in secțiile de fabricație, ne-a spus 
tov. VASILE CURPĂN, inginerul 
șef al uzinei. Or, în secțiile noas
tre, și îndeosebi în sectorul de 
prelucrări mecanice și montaj, ma
șinile și utilajele erau instalate în 
mod cu totul întîmplător. Se 
punea problema stabilirii unor 
linii tehnologice în flux, prelucră
rii grupate a reperelor asemănă
toare, creării unui spațiu corespun
zător lucrărilor de montaj. Pe baza 
studiului întocmit am trecut la re- 
amplasarea utilajului în ordinea 
impusă de fluxul tehnologic.

— Ați calculat care este eficien
ța economică a acestei măsuri ?

producfie.

pentru 
și pro- 
pieselor 
cu ga-

trimestru

organizării 
se referă

experiență

— Da. Practic cu aceiași oamerî 
și cu aceleași mașini, în atelieru 
de montaj se realizează acum c 
producție cu 400 tone mai mare 
decît în anul trecut, iar în cel de 
prelucrări mecanice productivita
tea muncii a sporit cu 9 la sută.

Măsuri asemănătoare au fost 
luate și în sectorul turnătorie. Pen
tru folosirea mai bună a spațiului 
de formare au fost scoase în afara 
halei principale uscătoarele și cu
rățătoria. în vederea folosirii sur
plusului de capacitate care s-a 
creat, au fost introduse noi mașini 
de preparat amestecuri și de dezba
tere a formelor, iar la curățătorie 
s-au mecanizat transportul și eva
cuarea pămîntului. Toate acestea 
au dus la sporirea producției tur
nătoriei cu circa 100 tone piese pe 
lună, reușindu-se astfel să se cre
eze un decalaj între turnătorie ș 
sectorul mecanic-montaj de aproa
pe două luni de zile.

în discuții s-a reliefat că acum, 
în uzină, se ridică problema creării 

unui spațiu cores
punzător 
montarea 
barea 
complexe,
barit și greutate, 
mare. De aseme
nea, este necesar 
să se îmbunătă
țească organizarea 
muncii și să se 
mecanizeze lucră
rile grele în ate
lierul de modelă- 
rie al turnătoriei. 

„Dacă la turnătoria de fontă am 
obținut rezultate mulțumitoare, 
ne-a spus maistrul CONSTANTIN 
DOCUȚA, apoi la cea de neferoase 
organizarea producției lasă de do
rit. Aici există anumite locuri în
guste, care ne împiedică să asigu
răm decalajul necesar între turnă
torie și strungărie."

Organizarea superioară a pro
ducției și îndeplinirea ritmică i 
sarcinilor de plan necesită și ’ 
bună aprovizionare cu materii 
prime și materiale. Referindu-se 
la această problemă, tov. loan An
drei ne-a spus :

„Materiale de bază — fontă, cocs, 
nisip — avem în cantități sufici
ente. întîmpinăm însă greutăți dii 
partea unor întreprinderi car 
nu-și respectă obligațiile contrac
tuale. Mă refer la combinatele si
derurgice de la Reșița și Hunedoa
ra. O problemă care ne dă mul
tă bătaie de cap o constituie ne- 
concordanța în timp între întocmi
rea planului de aprovizionare și 
primirea de la forul tutelar a spe
cificațiilor de produse. în plus, de
seori se suplimentează sau se anu
lează unele repartiții, ceea ce în
greunează organizarea temeinică a 
producției și a muncii".

Muncitorii, inginerii și tehnici
enii de la Uzina metalurgică Ba
cău au pornit pe un drum bun în 
așezarea pe baze științifice a or
ganizării producției. Colectivul u- 

• zinei va trebui să se bucure însă 
mai mult de sprijinul ministerului 
tutelar, în așa fel ca măsurile apli
cate pînă acum șt cele prevăzute 
pentru perioada următoare să se 
reflecte nemijlocit în creșterea 
producției și productivității mun
cii, în reducerea prețului de cost 
al produselor.

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii"
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CLASICporirea continuă a da
telor noi rezultate din 
cercetarea unuia sau al
tuia dintre domeniile 
științei, pe lîngă

roase alte consecințe, 
și problema modului, a 
tivei în care discipline

„ni sau mai noi sînt predate în 
școală. Nu e neapărat nevoie să fii 
pedagog ca să-ți dai seama că flu
xul contemporan de informații face 
cu neputință rămînerea mai multă 
vreme pe aceeași treaptă, cînd e 
vorba să înfățișezi elevilor cuno
ștințele unui obiect de studiu. Și 
totuși, o materie școlară, prin chiar 
caracterul său pedagogic, are ne
voie de o stabilizare mai accentua
tă, schimbarea, fie și parțială, a 
conținutului său nefiind posibilă de 
la un an la altul. Ne întîlnim ast
fel cu dilema „clasic sau modern în 
predare ?“, invocată nu o dată cînd 
e vorba de perfecționarea învăță- 
mîntului fizicii, matematicii, chi-

Șl
MODERN

'-V i predarea fizicii
de acad. Th. V. IONESCU

acestei probleme 
că trebuie să-i 

cîteva

biologiei etc. și care reține, 
ună dreptate, atenția multor 

>.e didactice.
’entru a găsi 
olvarea, cred
rizăm datele esențiale,
;re elementele sale componente. 

1 întîi, pentru generația de 
ița școlii totul este nou și, în 
tecință, nu poate fi vorba în cea 

mare parte decît de noțiuni 
nite acum pentru prima oară, 
:ă acestea stau sau nu de mult 
i la temelia unei științe. Apoi, 
?i distincția clasic-modern nu 

rfinește întotdeauna o realitate 
rhisă, „nou și vechi", „clasic și 
:>dern“ fiind, de fapt, aspecte ale 
j/uia și aceluiași proces. înțele
gem. bunăoară, prin fizica clasică, 
izica continuului, care s-a dezvol- 
at începînd cu Galileu și pînă 
:am pe Ia anul 1900. Fizica seco
lului nostru se identifică în bună 
parte cu fizica modernă, adică cu 
fizica discontinuului, cînd s-au a- 

ts probe în sprijinul existenței 
omului, s-a descoperit teoretic și 
lerimental electronul și s-a in
dus noțiunea de cuantă de e- 
rgie. $i deși problemele moder- 

.c de fizică au legi speciale, care 
în general se încheagă într-un 
corp de doctrină numit mecanica 
cuantică, ele nu sînt altceva decît 
egi restrictive ale mecanicii cla- 
ice, așa îneît răspunsul firesc la 
itrebarea ce trebuie să prevaleze 
t școală, fizica clasică sau moder- 
ă?, nu poate fi decît acesta: și 
.ia și alta.
în predarea fizicii în învățămînt, 
ecare noțiune modernă, pentru a 

1’ pe deplin înțeleasă de către fi
eri. are nevoie de corespondentul 
ău clasic, ca de elementul din 
are derivă de fapt și asupra că- 
uia își concentrează multe dintre 
eferințele sale. Fără a cunoaște ce 
nseamnă impuls și cantitate de 
mișcare — noțiuni simple de meca
nică, dar foarte importante pentru 
fizica modernă și pentru practica 
contemporană, un tînăr nu-și va 
iuțea explica științific zborul ra
chetelor și al sateliților.

Referindu-ne. în altă ordine 
Idei, la modalitatea concretă 
prezentare a cunoștințelor mai 

înci de fizică, considerăm că 
tastă disciplină ar trebui să

predată în ultimii doi ani ai li
ceului, cînd elevii sînt cu adevă
rat în posesia tuturor noțiunilor 
de calcul de care au nevoie în în
țelegerea acestei discipline. Ar fi. 
de asemenea, recomandabilă re
dactarea, de către un colectiv de 
autori, a unui manual unic de fi
zică, în care să fie tratate paralel 
noțiunile clasice și corespondentul 
lor din fizica modernă. Uzitarea 
unui asemenea manual — după 
care ar putea fi întocmit mai u- 
șor și planul de lecții — ar pre
zenta avantajul continuității firești 
în prezentarea materiei, întrucît 
capitolele fizicii se succed într-o 
ordine naturală și elevul poate re
veni la lecțiile anterioare pentru 
mai buna înțelegere a celor la zi. 
într-un asemenea manual, temele 
ar trebui înfățișate în ordinea în 
care s-au produs descoperirile în 
fizică — pentru că aceasta consti
tuie o modalitate naturală de în
țelegere — acordîndu-se cuvenita 
importantă aplicațiilor mecanicii, 
căldurii, electricității și aplicațiilor 
fizicii moderne în radiotehnică, 
automatică etc.

Dar procesul de modernizare a

învățămîntuluî nu se referă doar 
la mai buna structurare a conți
nutului, ci și la aplicarea unor noi 
și perfecționate forme de predare, 
în ceea ce privește fizica, sînt de 
părere că ar fi necesar să se ă- 
corde o pondere mai mare aplica
țiilor practice de laborator (lu
crului cu grupe mici de elevi), ur
mate de discuții pentru ca aceștia 
să poată înțelege din experiențe 
ceea ce și Galileu sau Newton au 
înțeles, adică să „descopere" și să 
„reinventeze" fundamentele fizicii. 
Pentru realizarea acestui deziderat 
e nevoie, între altele, de continua 
perfecționare a aparaturii de la
borator. Dar modernizarea în a- 
cest domeniu nu înseamnă neapă
rat renunțarea la toate instrumen
tele clasice, simple, intuitive. Pla
nul înclinat al lui Galileu explică 
viteza uniformă, mișcarea accele
rată, de inerție, de compunere și 
descompunere a forțelor. Deși are 
vîrsta respectabilă de 350 de ani, 
acest aparat continuă să fie un 
aparat foarte modern pentru că 
demonstrează cum nu se poate mai 
bine noțiunile amintite. Tot astfel, 
vechea mașină a lui Atwood este 
admirabilă pentru prezentarea no
țiunii de masă — foarte dificilă și 
cu largi implicații în fizica mo
dernă.

O problemă de metodă a pre
dării este și delimitarea cunoștin
țelor nou apărute, la care elevii 
urmează să aibă acces. Spun a- 
ceasta deoarece aproape mereu 
cînd se face o nouă descoperire 
sau o aplicație a ei, este socotită 
ca avînd o importanță extraordi
nară. Cîteodată chiar are. De cele 
mai multe ori însă, lucrurile ră- 
mîn circumscrise la un domeniu 
limitat și particular. Pe vremea 
cînd eram student, apăruse așa- 
numitul PH, referitor la concentra
rea ionilor de hidrogen. în labora
toare se lucra la PH, medicii ex
plicau bolile cu ajutorul PH ; as
tăzi, domeniul de aplicabilitate e 
mai restrîns decît se credea la în
ceput. Același destin l-au avut și 
alte descoperiri, ceea ce, credem, 
pledează pentru ca programele de 
învățămînt să fie alcătuite pe o 
perioadă mai lungă de timp, chiar 
dacă în domeniul disciplinelor res
pective apar mereu alte și alte lu
cruri noi.

Esențial în această problemă, ca 
și în altele de același fel, mi se 
pare a fi nu atît cantitatea de cu
noștințe introduse în lecții, cît mo
dul în care ele sînt înfățișate, 
perspectiva dobîndită în explicarea 
lor, linia continuității trasată de 
profesor între aspectele mai vechi 
și mai noi din care se compune 
un domeniu științific.

I
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de 
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La casa de cultură a I.R.R.C.S. s-a 
deschis sîmbătă la amiază 
„Cele mai frumoase cărți 
lui 1965’, organizată de 
editurilor și difuzării cărții 
industriei poligrafice. Sînt 
500 de lucrări

expozifia 
ale anu- 
Centrala 

și Trustul 
expuse 

din cele 2 500 de 
titluri apărute anul trecut, din toate 
domeniile de activitate : literatură 
politică și social-economică, bele
tristică, științifică și tehnică, pentru 
copii, artă, manuale pentru învăfă- 
mîntul de toate gradele, literatură 
de informare și popularizare. La 
vernisajul expozifiei a luat cuvîntul, 
în prezența a numeroși lucrători 
din edituri, Al. Bălăci, vicepreședin
te al Comitetului de Sfat pentru 
Cultură și Artă.

Expozifia este deschisă pînă la 
8 mai în sala din str. Mihail Emi- 
nescu nr. 8. In fotografie : Aspect 
din sala expozifiei.

Este posibilă
crearea de

țesuturi artificiale?
prof dr Heinrich THIELE

Universitatea din Kiel — R.F.G.
(Agerpres)

SHAKESPEARE,
S-au împlinit 350 de ani 

de la moartea lui William 
Shakespeare. 350 de ani 
care au marcat teatrul tu
turor meridfanelor cu a- 
cest nume, devenit etalon, 
devenit sinonim cu aspi
rațiile, declarate sau nu, 
ale celor ce i-au urmat, 
devenit subiect continuu 
de discuții și controverse, 
material genial a mii și 
mii de înscenări, port-dra- 
pelul unui „nou" ce nu

Lucian GIURCHESCU

AGENDĂ CULTURALĂ

COMEMORAREA LUI CERVANTES
In cadrul marilor aniversări culturale, recomandate de Con

siliul Mondial al Pâcii și de UNESCO, a avut loc sîmbâtă, la 
Casa universitarilor din lași, un simpozion consacrat comemo
rării a 350 de ani de la moartea scriitorului Miguel de Cer
vantes.

CONCERTELE SĂPTĂMÎNII
SALA ATENEULUI :

• Luni, 25 aprilie, ora 20,00 — Concertul orchestrei simfonice 
a studenților Conservatorului „Ciprian Porumbescu”. Programul 
cuprinde Concertul pentru pian și orchestră nr. 17 în sol major 
K. V. 453 de Mozart, solistă Viorica Marinescu ; Concertul pentru 
corn și orchestră nr. 2 de R. Strauss, solist Siegfried Machata ; 
Simfonia I de Brahms, dirijor Paul Popescu.

• Vineri, 29 aprilie, ora 20,00 — Concertul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii 
Conta. în program 
în primă audifie ; 
re major K. V. 211 
Bulgaria ; Preludiu 
Suita a ll-a din baletul „Daphnis și Chloe" de Ravel.

Concertul va fi repetai sîmbătă, 30 aprilie, ora 20,00.

de stat „George Enescu’, dirijată de losif 
: Simfonia a ll-a (Spilberk) de Doru Popovici, 
Concertul pentru vioară și orchestră nr. 2 în 
de Mozart, solistă Dina Schneiderman din R.P. 
la „După-amiaza unui faun” de Debussy ;

STUDIOUL DE CONCERTE AL RADIOTELEVIZIUNII :

• Joi, 78 aprilie, ora 19,50, Orchestra de studio a Radiotele- 
viziunii, dirijată de Ludovic Baci, prezintă în primă audifie Jocuri 
pentru pian și orchestră de Analol Vieru, solist Alexandru Hrisa- 
nide.

SALA MICĂ A PALATULUI :

• Marți, 26 aprilie, ora 20,00 — Concert de muzică de cameră 
cuprinzînd lucrări de I. S. Bach, Haendel, Jacques Iberf, Eugen 
Bozza, George Enescu, Mozart, Dvorak. își dau concursul flautis
tul Virgil Frîncu, pianista Ioana Minei Hvorov și un cvartet alcă
tuit din Tiberiu Stoianovici — vioara I, Virginia Popescu — vioara 
a ll-a, Emilia Nica — violă, Aurel Niculescu — violoncel.

• Miercuri, 27 aprilie, ora 20,00 — Cvartetul de coarde com
pus din George Nicolescu —- vioara I, Dorel Tincu — vioara a 
ll-a, Alexandru Todicescu — violă și Ștefan Metz — violoncel, 
prezintă un program de muzică de cameră : Lucrări de Haydn, 
Beethoven și Ionel Perlea.

PREMIERE TEATRALE
Incident la Vichy — lucrare recentă a dramaturgului american 

Arthur Miller. Acțiunea se petrece în Franța în anii ocupației fas
ciste. Spectacolul va fi prezentat în premieră joi, 28 aprilie, ora 
20,00, la Teatrul Mic, în regia lui D. D. Neleanu.

Copiii pămînfului — de Andrei Corteanu. Subiectul piesei este 
inspirat din lumea satului românesc de altădată. Premiera este 
programată vineri, 29 aprilie, ora 19,30, în sala „Comedia . Regia 
aparține lui Marcel Anghelescu.

Nu stnt turnul Eiffel — de Ecaterina Oproiu — va avea premie
ra la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, în sala „Studio’, Sîmbătă, 
30 aprilie, ora 19,30. Regia : Valeriu Moisescu.

reușeșta să se învecheas
că, simbol al poeziei 
transpuse în acțiune, hra
nă a generații nesfîrșite 
de iubitori de frumos. Se 
împlinesc 122 de ani (și 
deși cifra nu e jubiliară, 
pentru noi ea înseamnă 
ceva). Se împlinesc 122 
ani de cînd, folosind 
versiunea franceză a 
lui Horace Meyer, căpi
tanul Stoica traducea tra
gedia romană a celui de 
la Stratford: „Iulius Cae
sar*, punct de început 
pentru nenumăratele tăl
măciri românești.

De la 1844 și pînă azi, 
scena românească, istoria 
și hronicul ei nu pot fi 
despărțite de prezența 
textelor shakespeareene 
și celui ce s-ar apleca cu 
osîrdie spre cercetarea 
succesiunii neîntrerupte a 
spectacolelor Shakes
peare la noi i s-ar releva 
faptul că nu arareori mon
tările operelor sale au 
marcat noi orientări, 
etape în dezvoltarea 
scenice. în găsirea 
limbaj contemporan.

Fără a ne îndepărta 
prea mult de anii ce-i 
trăim, nu putem să nu 
evocăm, în această oca
zie, duelul seînteietor, 
întrecerea celor trei 
Hamleți : Vraca, Valen- 
tineanu, Calboreanu, mo
ment de maximă im
portanță pentru Teatrul 
Național al acelor vre
muri, răscruce a carierei 
celor trei mari actori, pil
dă de concurs loial, ce nu 
se confundă cu concuren
ța, ci cu dorința de a-ți 
măsura maturitatea mij
loacelor tale cu comple
xitatea și elevația sufletu
lui nefericitului principe 
danez.

Figura celui ce-a fost 
Ion Sava nu va putea fi 
niciodată despărțită de a- 
cel ,,Macbeth' cu măști. 
Și indiferent dacă alte 
spectacole puse de el în 
scenă au fost mai „ro
tunde”, mai finisate sau 
mai bine interpretate, 
„experiența Macbeth" ră- 
mîne un act de măr
turie a preocupărilor sale 
teatrale în tot ce ele 
însemnau mai profund, 
mai expresiv, mai contem
poran și care necesitau 
un text de qreutatea tra
gediei bardului englez.

Apropiindu-ne cîțiva 
pași, vom înttlni pe Mihai 
Popescu și Maria 
Sonia Cluceru 
Anghelescu în 
Julieta* anilor 
narea concisă 
a lui Moni 
decorul lui

noi 
artei 
unui

Botta, 
și Marcel 
,,Romeo și 

'50, însoe- 
și poetică 
Ghelerter, 

Al. Brătă-

șanu, care demonstra ine
dit sugerarea întregului 
printr-un element sugestiv 
și care deschidea orizon
turile viitoarelor stilizări, 
cu pondere și bun gust.

Cam în același timp E- 
mil Botta și Jenicâ Con- 
stantinescu, iar mai apoi 
din nou Mihai Popescu și 
în sfîrși» Fory Etterle apă
reau într-uji „Othello' (pe 
care azi l-am, numi dur, 
dar pe atunci nu se 
purta încă acest epi
tet, sau nu se mai pur
ta), plin de forță bărbă
tească, de inteligență și 
fină investigare psihologi
că, condus precis și în per
manentă tensiune scenică 
de N. Massim, unul din 
spectacolele de vîrf ale 
Naționalului bucureștean. 
Frămîntatul, pînă la paro
xism, general al Republi
cii Dogilor și frumosul, 
candidul Iago (Mihai Po
pescu nefăcînd greșeala 
de-a confunda înfățișarea 
cu caracterul, viclenia cu 
schima de intrigant, por
nirile subumane cu mefis- 
tofelismul) veneau în nu
mele lui Shakespeare să 
amintească multor 
tori, prea înclinați 
formula alb-negru, 
tiv-negativ, formulă 
blonardă și antiartistică, 
un fapt simplu, elementar, 
dar, vai, ce greu de înțe
les totuși — și anume că 
eroul, personajul drama
tic, care vrea să-și merite 
acest titlu de onoare, nu 
e o schemă ci un com
plex, nu e o umbră, ci un 
om, nu are un drum sim
plu și direct, ci o evoluție 
întortocheată și nu arare
ori contradictorie.

Cele ce urmează ne 
sînt mult mai vii în memo
rie, ca fapte de cultură, ca 
fapte scenice, ca material 
de teoretizare deschiză
toare de noi orizonturi, ca 
teren de 
ferment 
periența 
dus de 
Craiova 
fără doar 
Hamletul lor tineresc, 
drăzneț și prețios 
în stîngăciile lui. Și astăzi, 
cînd majoritatea debutan- 
ților de atunci au devenit 
maturi ca artiști, nu poți 
face abstracție, urmărin- 
du-le evoluția, de prima 
lor întîlnire cu poetul eli- 
sabethan, de faptul că nu
mai textele mari fac acto
rii mari, că ceva — și 
chiar mult — din me
ritatele succese de azi se 
datorește unor asemenea 
întîlniri gîndite și voite de 
un adevărat animator. Ur
mează, dacă memoria mă 
ajută unul din primele 
spectacole de înțelegere

crea- 
spre 

pozi- 
?a-

polemici și 
de discuții. Ex- 
colectivului con- 

Vlad Mugur la 
a fost marcată 

și poate de 
în- 

chiar

AZI
contemporană a noțiunii 
de convenție teatrală, 
„Femeia îndărătnică". Din 
nou în lupta ce se dădea, 
de data asta cu natura
lismul miilor de frunze și 
fiori, al podelelor de pluș 
ce trebuiau să sugereze 
nisipul de pe malul unui 
fluviu liniștit, în care greu
tatea actorilor de a se 
ține în echilibru se voia 
artă (!?)), din nou se ape
la la 
teatrul 
Și 
Și 
le, 
s-a

Shakespeare, la 
său ce se joacă 
compune scenic 
imftînd, chipuii- 

„scorpia 
în decorul

se 
nu 
natura; și 
îmblînzit 

aerat al lui Mircea Maro- 
sin, în-. înscenarea hazoa- 
să a lui G. Rafael, în jocul 
inteligent al Ninetei Guști 
și al lui George Demetru, 
iar Teatrul a mai făcut un 
pas.

Apoi au urmat „Cum vă 
place" și disputa din jurul 
său (pe care nu mai e 
necesar s-o reamintim, 
cum nu e necesar să mai 
subliniem valoarea incon
testabilă a acestui „expe
riment"), „Comedia ero
rilor" (care făcea pe ac
torii de la Stratford să ex
clame „da, asta e o co
medie shakespeareanăl"), 
„Othello" de la Craiova 
(din nou același teatru, 
care de altfel poate azi 
să ofere o săptămînă de 
spectacole Shakespeare)), 
„Visul unei nopți de 
vară' la Oradea, „Doi ti
neri din Verona", mult dis
cutatul și apreciatul „Tro- 
ilus și Cresida" și în sfîr- 
șit pseudo-bastardul Sha
kespearean „Arden din 
Feversham" al celor de la 
Piatra Neamț.

E clar că exemplele sînt 
cerute doar de necesități
le demonstrației, lista e 
mult mai cuprinzătoare și 
ar putea forma materia
lul unui studiu amplu. în
țelegerea contemporană 
a viabilității temelor 
shakespeariene a generat 
unele dintre cele mai va
loroase puneri în scenă 
ale ultimilor ani, unele 
dintre cele mai complexe 
creații actoricești, unele 
dintre cele mai îndrăzne
țe soluții de pictură sau 
arhitectură scenică. Poe
tice sau dure, grotești sau 
răscolitoare în tragismul 
lor, emoționante sau reci 
în construcția lor statuară, 
înscenările Shakespeare 
fac și vor mai face încă 
oneră de pionierat, de ex
plorare a noi și noi mij
loace de expresie tea
trală.

Demonstrația continuă...
Și ea e cel mai prețios 

omagiu amintirii acelui 
William Shakespeare, au
tor și actor om de teatru 
și om de viață ce se stin
gea, pentru a arde mai 
strălucitor acum trei sute 
și cincizeci de primăveri.

Orice țesut al organismului re
prezintă — din punctul de vedere 
al chimiei coloizilor — un gel, a- 
dică o substanță într-o stare in
termediară între cea solidă și cea 
lichidă. Gelurile. considerate multă 
vreme substanțe amorfe, au însă 
o structură bine definită : o rețea 
spațială, mai mult sau mai puțin 
stabilă, alcătuită din particule co- 
loidale, în majoritatea lor mole
cule în formă de fire. între aces
tea sînt înmagazinate, ca într-un 
burete, mari cantități de apă — 
în țesuturile normale, în medie, 
pînă la 85 la sută. Spre deosebire 
de gelurile și gelatinele artificiale, 
în care moleculele sînt așezate de
zordonat, în toate țesuturile bio
logice moleculele prezintă o orîn- 
duire precisă. Prin diferite proce
dee, aceste țesuturi pot fi descom
puse în moleculele componente. 
Se obține o soluție groasă, vîs- 
coasă, conținînd în soluție mole
culele coloidale. Este însă posibilă 
și operația inversă. Ea se reali
zează prin acțiunea unor ioni a- 
supra moleculelor coloidale. obți- 
nîndu-se din nou un gel, cu pro
prietățile țesuturilor naturale.

Noi descompunem deci țesuturi
le în „cărămizile" lor coloidale și 
încercăm apoi să le recompunem 
așa cum erau înainte. Din crista
linul ochiului s-a obținut astfel o 
soluție coloidală de proteină nede
naturată, apoi, cu ajutorul difu
ziei de ioni s-a restructurat un 
corp gelatinos limpede, avînd for
ma unei lentile. în cursul acestor 
cercetări, a fost descoperit un nou 
element structural al cristalinului 
și anume un element microscopic, 
în formă de spirală, în care sînt 
incluse alte două structuri de a- 
ceeași formă. Cristalinul este deci 
alcătuit din trei asemenea spirale, 
de diferite mărimi, plasate una 
în alta. Rolul lor este să asigure 
ochiului claritate și elasticitate. în 
același fel a fost cercetată și cor
neea Puternic dilatată 
experiențe i s-a mărit volumul de 
50 de ori — ea a fost descompusă 
în cinci straturi. Din soluția ob-

ținută au fost redobîndite, prin di
fuzie de ioni, membrane limpezi, 
ca ale corneii naturale, deși o res
tructurare deplină a corneei nu 
ne-a reușit încă.

Prin același procedeu, aplicat 
pielii, după o mărire prealabilă a 
volumului, am obținut, ca și la 
celelalte țesuturi, o soluție coloi
dală, din care a fost reconstituită, 
în două etape, o piele artificială, 
sterilă (fără germeni). Experien
țele pe animale justifică speranța 
utilizării clinice a acestei epider
me artificiale în cazul unor lezi
uni mai întinse ale pielii (arsuri, 
accidente etc.). încercăm acum să 
mergem mai departe, descompu- 
nînd vasele sanguine ale corpului 
uman și restructurîndu-le din so
luția coloidală obținută. Primele 
experiențe s-au făcut cu aorta, 
descompusă, asemănător cu cele
lalte țesuturi, după o creștere pre
alabilă a volumului, în trei stra
turi. Din acestea, dizolvate în trei 
soluții coloidale diferite, s-a 
ținut, prin difuzie de ioni, un 
tubular, alcătuit, ca și aorta, 
tr-un strat intern, mediu și 
tern.

în concluzie, putem afirma că 
există un principiu general de for
mare a structurii țesuturilor bio
logice și că s-a deschis un nou 
domeniu de cercetare : histologia 
fizică. Pînă acum cercetătorul di
seca țesuturile în fragmente fine, 
le fixa, le colora și le observa la 
microscop Pornind de la experi
ențele noastre, se conturează o 
știință nouă : fizica și tehnica țe
suturilor, privite ca geluri și ge
latine. Pe această bază, se pot în
țelege mai bine procesele de creș
tere a țesuturilor. Se deschide 
și perspectiva intervenției tera
peutice în cazul unor tulburări de 
creștere sau de malformație a 
țesuturilor. Cunoștințele cîștiga- 
te 
în 
de 
de
oculare.

ob- 
corp 
din-
ex-

în unele
ar putea 
combaterea 
îmbătrînire 

exemplu, în

fi aplicate și 
unor fenomene 

a țesuturilor, 
cazul cataractei

Concert
Ansamblul de cîn- 

tece și dansuri al Ar
matei a susținut ieri 
seara în Sala Palatu
lui un concert-specta- 
col sub conducerea 
prim-dirijorului Dinu 
Stelian, maestru eme
rit al artei. Programul 
a cuprins lucrări de 
S. Sarchizov, C. Trăi- 
lescu, Gh. Dima, A. 
Haciaturian, Gherase 
Dendrino, Dinu Ste
lian, Beethoven și I-

spectacol
vanovici. în partea a 
doua a spectacolului 
au fost prezentate sui
te de dansuri din di
ferite regiuni ale ță
rii, „Rapsodia româ
nă", dans pe muzică 
de George Enescu, 
melodii populare ro
mânești, interpretate 
la nai de Stanciu Si- 
mion. Soliștii concer- 
tului-spectacol au
fost : Mioara și Pom
pei Hărășteanu, Maria

Dumitreasa, Milca 
Nistor, Aida Abagief, 
losif Bereczky, Nico- 
lae Mocanu, Ana Ga- 
vrilescu, Ion Bogza, 
Mariana Zlătoianu și 
George Dumitru. Di
rijorul orchestrei — 
Sergiu Eremia. Maes
tru de cor : Ion Vani- 
ca, artist emerit. Ma
eștri de balet : Gheor- 
ghe Baciu, artist eme
rit, și Vladimir Șe
dea.

VIZIUNE
• 8,30 — Cum va ff vremea ; Rețeta gospodinei ; Curs de croitorie 9 9,00 
— Emisiunea pentru copii : Noile aventuri ale echipajului „Val-VIrtej" (re
luare) : Cu Așchiuță șl Daniela din nou la circ • 10,30 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE.
• 15,00 — STUDIOUL „A" : Din program ■ Muzică reprezentativă a arma
tei ; Culisele TV : Carnet de cinefil; Intllnirea de fotbal dintre echipele 
Austriei și U.R.S.S. — transmisie de la Viena, în jurul orei 16,25; Recital 
instrumental; Sărituri în apă (transmisie de la Varșovia) 9 20,00 Tele
jurnalul de seară 9 2015 — „Orizont științific" - film realizat de studioul 
,.A1. Sabia" 9 20,30 - Serenadă-., cu bucluc. își dau concursul : Gheorqhe 
Bănică Ladislau Konya, Ludovic Spiess, Constantin Gabor, Ion Stoian, 
Marcel Trandafirescu, Maria Mitrache, Cristina Dan. Doina Andronache, 
Victor Vlase, Nicolae Bunea, Ștefan Turi și un grup de balerini de la 
Teatrul de Operă și Balet • 21,05 — Filmul „O fată modestă" • 22,35 — 
Telejurnalul de noapte • 22,45 — Telesport.
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• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" 
(la Ateneu — orele 11) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirițor: DAVID OISTRAH, 
solist : ION VOICU, (tot la Ateneu
— orele 20): MUZICĂ POPULARĂ 
ROMANEASCĂ. Orchestra BARBU 
LĂUTARU.
• Sala Palatului : SE CAUTĂ UN 
MINCINOS (spectacol prezentat, de 
Teatrul „Barbu Delavrancea") — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet : O 
NOAPTE FURTUNOASĂ, LA PIAȚĂ
— 11; LUCIA DIN LAMERMOOR —
19.30.
• Teatrul de stat de operetă : CASA 
CU TREI FETE — 10,30, PRINȚESA 
CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD
— 10.30, ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE —. 
15, REGELE MOARE — 19,30, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 10, 
TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 15, 
NUNTA ÎNSÎNGERATĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 10,30, FIZICIENII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măqureanu nr. 1): 
CEZAR ȘI CLEOPATRA — 10, UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 15, 
JURNALUL UNUI NEBUN — 20. (sala 
din str. AI. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 10; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ.-. DOUĂ 
ORFELINE — 10.30, SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 16, OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" 1 
NUNTA LA REVISTA — 20.
• Teatrul Mic : DACTILOGRAFII — 
11, SIMPLE COINCIDENȚE — 16, 
AMOOOR — 20
• Teatrul „Ion Creangă" : HARAP
ALB — 10, BUNĂ DIMINEAȚA, 
MÎINE — 15,30, 104 PAGINI DE
DRAGOSTE — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : PEȚI
TOARE A — 11, ÎNȚELEPȚII DIN HE- 
LEM — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : JOCUL DE-A VACANȚA — 
20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂDOARE
— 11, MÎNA CU CINCI DEGETE -
20.30, (sala din str. Academiei) ; TI- 
GRIȘORUL PETRE - 9; 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— llî 20, (sala Victoria) : CU MU
ZICA E DE GLUMIT — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 17; 20.
• Circul de stat : CU AȘCHIUȚĂ ȘI 
DANIELA DIN NOU LA CIRC -- 9,15, 
SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 16; 19,30.

I CINEMA
• HAIDUCII — cinemascop : Patria 
(completare Cabinetul de stampe) — 
8,10; 12,15; 14,30; 16,45: 19; 21,15.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
București - 9.30; 12,15; 15,30; 18,15;
20.45, Modern — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15, Tomis (completare Geo
logii) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Repu
blica — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18.45; 
21.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: 
Luceafărul (completare Cu acul și ața)
— 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45,
Rahova — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol
(completare Orașul care iubește) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Feroviar (completare Cabinetul de 
stampe) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45.
• HAI, FRANȚA I : Festival — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Melodia — 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la 
ambele completarea Cabinetul de 
stampe), Excelsior (completare Ori
zont Științific nr. 1) — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Victoria (com
pletare Pasiuni) — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30, Popular (completare
Tîrguri și iarmaroace) — 10,30; 16; 
18,15: 20,30.
9 ULTIMUL TREN DIN GUN HILL l 
Central — 9,30; 11,45; 14; 16,15-, 18,30; 
20,45
• TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN: 
Lumina (completare Lenfn în Samara)
— 10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10—12,15 în continuare.
• STEAUA BALETULUI : Doina —
(completare Plasma) — 13,45; 16;
18,15; 20.30.
• LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚĂ ȘI 
TEHNICA nr 8 — ȚARA HAȚEGULUI
— BALETUL NEGRU DIN SENEGAL
— CARTIERE NOI ÎN BUCUREȘTI : 
Timpuri noi — 10—21 în continuare.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cine
mascop : Giulești (completare Un bloc 
neobișnuit) — 11,45: 16; 18,15; 20,30, 
Arta (completare Cocenel) — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
• DESENE SECRETE : Înfrățirea între 
popoare (completare Ivan Funev) — 
11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia — 9—12,30 în conti
nuare ; 16,30; 20,15.
• RĂSCOALA — cinemascop : Bu-
zești — 15; 17.45; 20,30. Gloria (com
pletare Țara Hațegului) — 12,30;
15,15- 18; 20,45.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Grivita — 
10; 12,15; 16: 18,1.5; 20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Bu- 
cegi (completare Energia) — 10; 12,30; 
15,30 18; 20,30.
• WINNETOU (seria 1); Flacăra (com
pletare Cu acul șl ata) — 10; 15,30; 
18; 20,30
• TOM JONES : Vitan — 15,30; 18,15; 
20,45.
• WINNETOU — cinemascop (seria a 
Il-a) : Miorița (completare Orizont 
științific nr. 1) — 10; 12,30-, 15,30; 18;
20.30, Drumul Sării (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana) — 15; 17,30; 20.
• DIVORȚ ITALIAN : Munca — 
10,30; 15,30; 18: 20,30.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII —
cinemascop : Moșilor — 15,30; 18:
20.30.
• BEATA : Viitorul (completare Ptrvu 
Mutu-Zuqravul) — 15,30; 18; 20,30.
• VANINA VANINI : Colentina — 
15.30: 18; 20.30.
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Volga (completare Ori
zont științific nr. 1) — 9,45; 12: 14,15; 
16,30: 18,45: 21.
« CHEILE CERULUI : Floreasca (com
pletare Cn acul și ața) — 12: 14: 16: 
18.15; 20.30.
9 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Ferentari (Completare Și acum... 
puțină gimnastică) — 11; 13,30: 15,30: 
18; 20 30. Pares (comnletare Lucrările 
nrlmr-l consfătuiri ne tară a lucrători
lor din construcții) — 11; 14. 16;
18.15: 20 30
• CALFA VICTORIEI SAU CHEIA 
VîSURHOR : Cotrnceni (comnletare 
Tlronrî si iarmaroace) — 10,30; 15,30; 
18: 20 30.
o PROCESUL ALB — cinemascop : 
Cosmos - 15: 17.30: 20.
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COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

ți an convenit ca organele lor competente, și în spe
cial Comisia mixtă guvernamentală romăno-iugoslavă 
de colaborare economică, să acționeze în vederea creș
terii schimburilor comerciale, a lărgirii cooperării în
tre diferite ramuri ale industriei, intensificării cola
borării tehnico-științifice și a schimbului de expe
riență.

Părțile au apreciat pozitiv rezultatele obținute în 
aplicarea înțelegerilor și convențiilor încheiate în ul
timii ani, privind legăturile culturale, științifice, pe 
linia învățămintului, presei, radioteleviziunii, cinema
tografiei, sportului, a vizitelor dintre cetățenii celor 
două țări și au căzut de acord să dezvolte în conti
nuare relațiile în aceste domenii. Ele consideră ne
cesar să extindă colaborarea în domeniul turismului 
ca mijloc de cunoaștere și apropiere între popoare.

Cele două părți au convenit să sprijine în conti
nuare dezvoltarea relațiilor în toate domeniile de in
teres comun, în spiritul bunei-vecinătăți și al colabo
rării prietenești multilaterale, în folosul popoarelor ro
mân și iugoslave, al cauzei generale a socialismului 
și a păcii.

II
In cursul schimbului de păreri, cele două părți au 

apreciat că evoluția situației internaționale în epoca 
actuală se caracterizează prin sporirea forței și in
fluenței socialismului în lume, avîntul mișcării de 
eliberare națională, al luptei clasei muncitoare, creș
terea tuturor forțelor care luptă pentru democrație, 
progres social și apărarea păcii.

Totodată, părțile constată că în ultima vreme are 
loc o intensificare a acțiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste care, încercînd să frîneze procesul isto
ric de dezvoltare progresistă și democratică a lumii, 
să împiedice mișcările revoluționare, se amestecă în 
treburile interne ale altor țări, atentează la indepen
dența și suveranitatea popoarelor în diferite părți ale 
lumii, recurgind și la intervenții armate deschise, 
nesocotind voința popoarelor și normele elementare 
ale dreptului internațional.

Aceste acțiuni agresive sporesc încordarea interna
țională și periclitează tot mai mult pacea in lume. 
Ele impun necesitatea unor eforturi sporite ale ță
rilor socialiste, ale țărilor nealiniate și ale altor țări 
iubitoare de pace, ale mișcărilor muncitorești, de eli
berare națională, ale mișcărilor progresiste și demo
cratice, ale tuturor forțelor antiimperialiste, în scopul 
menținerii și întăririi păcii mondiale și a securității 
internaționale.

Condiția esențială a menținerii șl consolidării păcii, 
a dezvoltării multilaterale a colaborării internaționale 
o constituie respectarea în relațiile dintre state a 
principiilor suveranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. Pronunțîndu-se cu hotă- 
rîre pentru respectarea dreptului inalienabil al fie- 
C" ui popor de a-și hotărî singur soarta, de a alege 
corespunzător voinței și intereselor sale calea dezvol
tării politice, economice și sociale, cele două părți își 
reafirmă solidaritatea cu popoarele care luptă pen
tru cucerirea și consolidarea independenței națio
nale, pentru pace șî progres social, cărora le acordă 
și le vor acorda și în viitor deplinul lor sprijin.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de angajarea tot mai 
Intensă a forțelor militare ale Statelor Unite ale Ame
rică, atît în intervenția lor în Vietnamul de sud cît și 
in bombardarea Republicii Democrate Vietnam, cele 
două părți și-au expus pozițiile lor cunoscute în legă
tură cu situația din Vietnam și și-au reafirmat spriji
nul pentru lupta justă a poporului vietnamez pentru 
libertatea și independența patriei sale.

Profund atașate cauzei păcii și securității popoarelor, 
cele două țări militează în mod consecvent pentru în
cetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării 
generale, pentru măsuri eficace de natură să înlăture 
pericolul nuclear. Ele se pronunță pentru convocarea 
unei conferințe mondiale de dezarmare cu participarea 
tuturor statelor lumii. Părțile consideră că interesul 
întăririi păcii, al eliminării oricăror forme de amestec 
în treburile altor popoare reclamă desființarea bazelor 
militare străine, retragerea trupelor aflate pe terito
riul altor state. Părțile consideră, de asemenea, că îm
părțirea lumii în blocuri militare nu corespunde dez
voltării pozitive a relațiilor internaționale actuale.

In cursul convorbirilor, părțile au subliniat impor- 
j?nța rezoluției adoptate de Adunarea Generală a Or-
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ganizației Națiunilor Unite, la ultima sa sesiune, care 
cheamă statele europene cu orinduiri social-politice di
ferite să-și intensifice eforturile pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și bună vecinătate ca o premisă 
pentru crearea unui climat de încredere și înțelegere 
reciprocă, favorabil unei abordări constructive a pro
blemelor europene încă nerezolvate. Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia se pronunță pentru crearea unui sistem eficace 
de securitate europeană, împotriva accesului sub orice 
formă al militarismului vest-german la arma nucleară. 
Ele consideră necesară reglementarea pașnică a pro
blemei germane pe baza recunoașterii realității exis
tenței celor două state germane.

Cele două părți au constatat cu satisfacție progresele 
realizate în direcția îmbunătățirii relațiilor dintre țările 
balcanice. Ele și-au reafirmat hotărîrea de a depune și 
în viitor eforturi în scopul dezvoltării continue a cli
matului de cooperare și înțelegere între statele balca
nice, în interesul popoarelor lor, al promovării colabo
rării, bunei vecinătăți și al întăririi păcii in această 
regiune și în lumea întreagă.

Cele două părți se pronunță pentru sporirea rolului 
și eficacității Organizației Națiunilor Unite în menține
rea păcii și securității în lumea întreagă, pe baza prin
cipiilor Cartei. Ele consideră necesar ca Organizația 
Națiunilor Unite să se adapteze schimbărilor care au 
survenit în lumea contemporană și să fie realizată uni
versalitatea acestui for internațional.

Părțile se pronunță pentru dezvoltarea nestingherită 
a relațiilor economice internaționale, fără condiții poli
tice, fără restricții și discriminări, și susțin aplicarea 
recomandărilor Conferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare privind sprijinirea eforturilor pentru 
progresul economic al țărilor în curs de dezvoltare.

Schimbul de păreri cu privire la problemele interna
ționale a evidențiat hotărîrea celor două părți de a-șl 
aduce în continuare contribuția lor la normalizarea re
lațiilor internaționale, la dezvoltarea colaborării între 
popoare, consolidarea păcii și securității internaționale.

iii
In cursul discuțiilor, ambele părți au constatat cu 

satisfacție lărgirea relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
organizațiile sindicale, de tineret, de femei și alte orga
nizații obștești din Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și au căzut 
de acord să dezvolte în continuare schimburi de dele
gații, vizite, contacte și consultări pe diferite probleme 
de interes comun, precum și alte forme de colaborare 
care s-au dovedit utile pentru cunoașterea reciprocă a 
experienței în construcția socialismului în cele două 
țări.

Ținînd seama de marea diversitate de condiții în care 
își desfășoară activitatea partidele comuniste și mun
citorești, determinată de particularitățile istorice și na
ționale ale fiecărei țări, Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia consideră că fie
care partid are dreptul exclusiv de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, formele și metodele de activitate 
în condițiile concrete ale țării sale, pe baza aplicării 
creatoare a marxism-leninismului.

Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia își exprimă hotărîrea de a contribui la 
întărirea legăturilor și colaborării în rîndurile mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, pe baza res
pectării neabătute în relațiile dintre partide a princi
piilor egalității, independenței, neamestecului în trebu
rile interne ale altor partide.

★

Vizita președintelui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în Republica Socialistă 
România și convorbirile care au avut loc constituie o 
nouă și importantă contribuție la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării frățești dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, în interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugosla
via, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a invitat pe secretarul general 
al Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, să 
viziteze Iugoslavia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

la Moscova
a tovarășului Gheorghe Rădulescu

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., s-a înapoiat sîmbătă de la 
Moscova, unde a participat la cea 
de-a 22-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

Cu același avion a sosit de la 
Moscova și tovarășul Stanko Todo
rov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, care 
în drum spre patrie a făcut un 
scurt popas în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost de față A. 
ambasadorul Uniunii 
Gheorghi Bogdanov, 
R. P. Bulgaria.

V. Basov, 
Sovietice, și 
ambasadorul

(Agerpres)

Primirea la C. C. al P. C. R.

a delegației de activiști

ai C. C. al P. C. Bulgar

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

CHIVU STOICA

Președintele
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 

IOSIP BROZ TITO

ÎNCHEIEREA VIZITEI
PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO

(Urmare din pag. I) 21 salve de arti-

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la Răscoala poporului bulgar 
împotriva jugului otoman

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la Răscoala poporului bulgar 
împotriva jugului otoman, Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, a depus sîmbătă, în parcul 
de cultură și odihnă Herăstrău, o 
coroană de flori la bustul lui Hris- 
to Botev, poet și gînditor demo
crat revoluționar bulgar, conducă
torul mișcării bulgare de eliberare 
națională din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. La solemni
tate au fost prezenți Gheorghi Pet
kov, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al ora
șului Sofia, împreună cu soția, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai Sfatului popu
lar al orașului București. Au luat 
parte Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Sîmbătă după-amiază, la coope
rativa agricolă de producție „Prie
tenia româno-bulgară" din comu
na Ceacu, regiunea București, a 
avut loc o adunare consacrată ce
lei de-a 90-a aniversări a răscoa
lei din aprilie a poporului bulgar. 
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, un mare 
număr de locuitori ai comunei, 
precum și reprezentanți ai Amba
sadei R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România. Despre acest 
eveniment de seamă din istoria 
mișcării de eliberare a poporului 
bulgar a vorbit prof. univ. Dumi
tru Almaș. A luat apoi cuvîntul 
Ivan Mangov, consilier al Amba
sadei R. P. Bulgaria la București, 
în încheiere formații de artiști 
amatori au prezentat un program 
artistic. (Agerpres)

Tovarășul Virgil Trofin, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit delega
ția de activiști ai C.C. al P.C. Bul
gar, condusă de tov. Anghel Todo
rov, membru supleant al C.C. al 
P. C. Bulgar, șeful Secției Organi
zatorice a C.C. al P.C.B., care a 
vizitat țara noastră în cadrul unui 
schimb de experiență.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
în cursul șederii în țara noastră 

delegația de activiști ai C.C. al P.C. 
Bulgar a avut convorbiri la secții 
ale C.C. al P.C.R., a luat cunoștință

de munca organelor și organizații
lor de partid din orașul București, 
regiunile Ploiești și Oltenia, a vi
zitat întreprinderi industriale, uni
tăți agricole și instituții de cultură.

Sîmbătă, delegația a plecat spre 
patrie. La aeroportul Băneasa a 
fost condusă de tovarășii D. Ivano- 
vici, membru al C.C. al P.C.R., 
A. Cervencovici, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Petrolul
care 11 sara
pe arabi...

ceste

Vizitele delegației de activiști
ai P. C. Francez

pe care oîn continuarea vizitei 
întreprinde în țara'noastră, delega
ția de activiști ai P. C. Francez, 
condusă de tov. Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C. Francez, în
soțită de tovarășii Petre Dănică și 
Ștefan Andrei, adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., a fost pri
mită vineri 22 aprilie a.c. la Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție de tovarășii 
Nicolae Ștefan, prim-vicepreședinte, 
și Aurel Bulgărea, vicepreședinte.

în cursul dimineții de sîmbătă 
delegația a vizitat uzina de an
velope „Danubiana". Oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășii Tănase 
Volintiru, directorul general al u- 
zinei, Petre Țăruș, secretarul co
mitetului de partid, și de repre
zentanții comitetului sindical și 
comitetului U.T.C. în după-amiaza 
aceleiași zile, delegația a vizitat 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România, unde a fost pri
mită de tov. M. H. Maxy, directo
rul muzeului.

Sîmbătă, Gheorghi Petkov, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Sofia, care se află în țara 
noastră la invitația Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al ora
șului București, a vizitat Muzeul 
de artă și cartiere noi de locuințe 
din Capitală. La amiază, Ion Cos- 
ma, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al orașu
lui București, a oferit în cinstea 
oaspetelui bulgar o masă. Au luat 
parte Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al orașului București, 
precum și reprezentanți ai amba
sadei R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în (ară ; Vremea a continuat să 

se răcească, mai ales in sudul și estul 
tării. Cerul a fost mai mult acoperit. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensifi
cări pînă la tare în Oltenia, Muntenia 
și Dobrogea, predominînd din sectorul 
estic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 8 grade 
Moldovenesc și joseni 
Tg. Jiu, Rm. Vîlcea și 
București : Vremea s-a 
fost mai mult acoperit, 
potrivit, cu intensificări pînă la tare 
din sectorul nord-estic Temperatura 
maximă a atins 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 aprilie. In tară : Vreme în în
călzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Innorări mai accentuate se vor 
produce în jumătatea de vest a țării, 
unde vor cădea ploi locale. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 3 și 13 
grade, iar maxima între 14 și 24 gra
de. In București : Vreme în încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător. Vini 
potrivit din vest. Temperatura în creș
tere ușoară.

la Cîmpulung 
și 18 grade la 
Pătîrlagele. In 
răcit. Cerul a 

Vîntul a suflat

Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu, Vasile Pa- 
tilineț, Virgil Trofin, Constanța 
Crăciun, Ilie Murgulescu, Gheor
ghe Gaston Marin, Roman Moldo
van.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
cultură și 
iugoslavi, 
agenții de 
hotare.

Erau, de 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă Româ
nia.

La sosirea pe aeroport, coman
dantul gărzii militare prezintă 
onorul ; se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări; în semn

★

BELGRAD 23. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Sîmbătă dimineață s-a îna
poiat la Belgrad venind de la 
București, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I., Iosip Broz Tito, care îm
preună cu soția a făcut o vizită 
oficială in România, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Cu același avion a că
lătorit și ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, Au
rel Mălnășan.

Pe aeroportul Su'rcin, președin
tele R.S.F. Iugoslavia 
nele care îl însoțesc au fost întîm- 
pinați de: Aleksandar Rankovici, 
vicepreședinte al R.S.F. 
via ; Petar Stambolici, 
tele Vecei Executive

artă, ziariști români și 
corespondenți ai unor 
presă și ziare de peste •

asemenea, prezenți șefi

și persoa-

Iugosla- 
președin- 
Federale,

de salut răsună 
lerie.

Tovarășii Tito 
în revistă garda

Apoi, înaltul 
mîinile șefilor misiunilor diploma
tice și persoanelor oficiale române 
prezente.

La despărțire pe aeroport, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au rostit cuvîntări.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești ale mulțimii aflate pe 
aeroport, își iau rămas bun de la 
conducătorii partidului și statului 
nostru. Un grup de pionieri le oferă 
buchete de flori.

Tovarășii Tito și Ceaușescu își 
iau rămas bun, cu o deosebită 
cordialitate. în aplauzele celor pre- 
zenți oaspeții se urcă în avion și 
salută încă o dată pe cei prezenți. 
La orele 10,30 nava aeriană a 
președintelui, escortată de avioane 
cu reacție ale forțelor noastre ar
mate, a decolat îndreptîndu-se 
spre patrie.

★

Ivan Goșniak, locțiitor al coman
dantului suprem al forțelor ar
mate și secretar de stat pentru 
problemele apărării naționale, Ve- 
liko Vlahovici, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Mialko Todorovici, vicepreședinte 
al Skupștinei Federale, Dușan 
Petrovici, președintele Skupștinei 
R. S. Serbia, Iakov Blajevici, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derale, Miloș Minici, membru al 
C.C. al U.C.I., Draghi Stamenkovici, 
președintele Vecei Executive a 
Republicii Socialiste Serbia, mem
bri ai C.C. al U.C.I. și ai Vecei 
Executive Federale și alte per
soane oficiale.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bel
grad și membrii Ambasadei Re
publicii Socialiste România.

și Ceaușescu trec 
de onoare.
oaspete strînge

...este titlul sub care 
revista tunisiană
„ JEUNE AFRIQUE" 
■publică un studiu 
semnat de dr. Nicolas 
Sarkis.

„Regiunea Orientului 
Mijlociu arab — scrie 
autorul — ocupă azi 
primul loc pe harta ță
rilor deținătoare, pro
ducătoare și exporta
toare de petrol. De la 
numai 15,8 milioane de 
tone anual în 1946, res
pectiv 4,2 la sută din 
producția mondială, 
producția acestei re
giuni (Arabia saudită. 
Kuweit, Irak, Qatar, 
Bahrein și, mai recent, 
Abu-Dhali) a sporit la 
295,5 milioane de tone 
în 1965, respectiv la 20 
la sută din producția 
mondială.

In pofida acestor re
surse petroliere consi
derabile și a fluxului 
de capitaluri atrase de 
dezvoltarea rapidă a 
produejiei, (ările Orien
tului Mijlociu continuă 
să prezinte principalele 
trăsături caracteristice 
ale unor economii ră
mase în urmă ; redusă 
la termenii cei mai 
schematici, problema 
este aceea a uneia 
dintre regiunile cele 
mai bine dotate în ce 
privește factorii de dez
voltare și bogățiile na
turale și care, totuși, e 
formată din țările cele 
mai dezmoștenite și cele 
mai rămase în urmă 
de pe planetă din punct 
de vedere al nivelului 
de frai și evolufiei eco
nomice.

Faptul că activitatea 
petrolieră în Orientul 
Mijlociu continuă să se 
desfășoare în cadrul u- 
nor state minuscule (de 
exemplu, puzderia de 
„șeicate’ din peninsula 
Arabică) este plin de 
semnificații și de con
secințe. Aceste state nu

au altă rațiune de a 
exista decît aceea de a 
servi drept formă juridi
că pentru activitatea 
marilor unită)! interteri- 
toriale care sînt socie
tățile petroliere. De-a 
lungul istoriei politice a 
țărilor arabe se citește 
în subtext istoria rivali
tăților dintre marile 
grupuri petroliere. In a- 
fară de redevenfe, socie
tățile petroliere întrețin 
raporturi extrem de slabe 
și limitate, adesea in
directe, cu Jările arabe 
în care se produce și 
prin care se transportă 
petrolul. In esență, a- 
ceasta trebuie să se a- 
tribuie faptului că re
gimul «concesiunilor», 
încă predominant în ță
rile producătoare și ex
portatoare, rezervă gu
vernelor fărilor care 
concesionează doar ro
lul unor simpli percep
tori de impozite și, dim
potrivă, acordă societă
ților concesionare o 
foarte mare libertate de 
aefiune.

Este vorba aici de un 
fenomen care a fost de
terminat de raportul de 
forfe dintre grupurile 
internaționale benefi
ciind de mari mijloace 
financiare și tehnice și 
de un puternic sprijin 
politic, pe de o parte, 
și de state minuscule și 
sărace, care au moș
tenit institufii politice 
feudale și teocratice, 
structuri economice și 
sociale arhaice, pe de 
altă parte. Aceasta ex
plică constituirea, în in
teriorul regiunilor, a u- 
nor enclave petroliere 
aie căror planuri sînt 
elaborate și executate 
pornind de la centre si
tuate în străinătate.

Fenomenul de dualism 
astfel creat între secto
rul petrolier și econo
mia internă poate fi 
sesizat la mai multe ni-

velur! : lipsa coordo
nării înfre planurile fir
melor petroliere și cele 
ale țărilor producătoare; 
carența exercitării pre
rogativelor suveranității 
fa(ă de societățile «con
cesionare» ; slaba capa
citate de rafinare pe loc 
a petrolului ; inexisten
ta unor industrii petro
chimice în țările arabe 
și autonomia societăți
lor petroliere, în ceea 
ce privește importurile, 
exporturile și reinvesti- 
rea beneficiilor.

Extras din zăcăminte 
arabe, petrolul este ex
portat în stare brută 
spre marile pie)e de 
consum. Numai o mică 
parte, aproximativ o 
cincime, este rafinat la 
fata locului pentru a 
acoperi nevoile de con
sum local și a asigura 
aprovizionarea navelor 
străine.

Spafiu «banal» al 
firmelor petroliere, ță
rile arabe se văd în
ghițite în refeaua schim
burilor care le leagă, 
în primul rînd, de ta
rile de origină ale so
cietăților, făcînd din 
ele o simplă prelungire 
a piețelor lor.

Din petrolul extras în 
Orientul Mijlociu în 1964, 
132,6 milioane tone au 
luar drumul Europei Oc
cidentale, și circa 60 
milioane au fost îndrep
tate spre piefele de 
consum arabe.

...Așa cum o dovedeș
te evolufia din trecut și 
situafia actuală, țările 
arabe din Orientul Mij
lociu nu pot trage fo
loase de pe urma bo
gățiilor lor petroliere 
atîfa timp cît industria 
petrolieră nu va fi con
siderată în cadrul ei 
natural geografic și e- 
conomic, respectiv ca
drul Orientului Mijlociu 
arab.

BELGRAD 23 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : La cererea reprezentanților 
presei, radioului și televiziunii iu
goslave, președintele Tito a făcut 
următoarea declarație la sosirea 
sa pe aeroportul din Belgrad :

„Vizita noastră in România prie
tenă face parte din rîndul vizite
lor care rămîn trainic în amintire. 
Am fost primiți atît de călduros și 
cordial incit este imposibil de 
descris în cuvinte această primire. 
Simpatia, cordialitatea și sinceri
tatea pe care poporul român le-a 
manifestat față de țara noastră și 
față de popoarele Iugoslaviei au 
lăsat asupra noastră o impresie 
foarte puternică.

în cursul celor cinci zile am 
avut un program destul de bogat. 
Am vizitat cîteva localități, prin
tre care orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, unde se află în prezent 
un centru industrial, apoi orașele 
Brașov și Ploiești. Am văzut cî
teva întreprinderi industriale mari 
care ne-au lăsat o impresie foarte 
frumoasă. Acestea sînt fabrici 
mari, moderne, așa cum, după pă
rerea mea, trebuie să fie.

Convorbirile noastre s-au desfă
șurat într-o atmosferă foarte cor
dială și au fost foarte amănunțite. 
Am discutat despre relațiile bilate
rale, despre colaborarea noastră 
economică și politică. Am constatat 
că colaborarea noastră de pînă 
acum nu este pe măsura relațiilor 
cordiale și apropierii dintre cele 
două țări vecine și am căzut de 
acord că această colaborare trebuie 
lărgită și aprofundată și mai mult.

Am discutat și despre probleme
le internaționale și evenimentele 
actuale, îndeosebi din Asia și Afri
ca, și pozițiile noastre au fost în 
general asemănătoare sau Identice.

Consider că această vizită a 
noastră în România va constitui un 
imbold foarte bun pentru întărirea 
mai rapidă și continuă a 1 
noastre în toate domeniile __ __
res comun pentru cele două țări.

Ne înapoiem din România i 
nă cu multe salutări cordiale 
partea poporului român și cu cele 
mai bune urări ale sale pentru dez
voltarea și progresul nostru intern 
continuu.

Din acest loc doresc să < 
încă o dată mulțumirile noastre 
profunde conducerii de stat și de 
partid a României și î: 
por român pentru marea 
tate și căldură manifestate față de 
noi".

relațiilor I 
de inte- |

priete- I 
le din |

Voleibaliștii de la Dinamo in finala C.C.E.
Aseară, în localitatea Jlhlava din Cehoslovacia, echipa masculină 

de volei Dlnamo București a înttlnit in cel de-al doilea meci pentru 
semfiinalele „Cupei campionilor europeni" formația Dukla Kolln. La 
capătul unei partide extrem de disputate, victoria a revenit voleiba
liștilor dinamoviști cu scorul de 3—2 (10—15, 10—15, 15—13, 15—11, 
15—12). In acest fol echipa bucureșteană (care învinsese cu 3—0 în 
meciul de la București) s-a calificat în finala tradiționalei competiții 
europene, urmtnd să-și dispute trofeul cu tnvlngătoarea celeilalte 
semifinale Rapid București — T.S.K.A. Moscova. (Se știe că rapi- 
diștii au cîștigat primul joc, la Moscova, revanșa fiind programată 
la sfîrșitul săpfămtnii viitoare, la București).

exprim I 
noastre | 

întregului po- B 
larea cordiali- g 

„J

LA ROMA

AU FOST STABILITE

I
| Meciurile echipei României
I in campionatul european de fotbal

Reprezentanții federațiilor de 
fotbal ale Ciprului, Elveției, Italiei 
și României au stabilit de comun 
acord, într-o ședința ce a avut loc 
la Roma, datele și locurile de dis
putare ale meciurilor selecționate
lor respective 
campionatului 
României va

din grupa a Vl-a a 
european. Echipa 

susține în acest an

trei partide, toate în deplasare, 
astfel : la 2 noiembrie cu Elveția, 
la 26 noiembrie cu Italia și la 3 
decembrie cu Ciprul. Partidele re
tur sînt programate In 1967, în țara 
noastră : la 23 aprilie cu Ciprul, 
la 10, 17 sau 24 mai cu Elveția și 
la 25 iunie cu Italia.

ALTE ȘTIRI
• în sala Dinamo a început ieri 

meciul internațional de floretă 
dintre echipele României și Polo
niei. Proba masculină a fost cîș- 
tigată de I. Drîmbă (România) cu 
6 victorii. La feminin, a terminat 
învingătoare, după un meci de 
baraj, poloneza Elisabeta Czim- 
merman, cu 5 victorii.

• La Winterthour (Elveția) a în
ceput ieri întîlnirea amicală de te
nis dintre echipele Elveției și 
României. în prima zi Țiriac l-a 
învins pe Werren, I. Năstase pe 
Sturdza, iar Mărmureanu pe 
Stalder.

• Echipa de fotbal (tineret) a Ro
mâniei a repurtat o frumoasă vic
torie în meciul susținut ieri la 
Eisenstadt (Austria) în compania 
echipei de tineret a Austriei. 
Fotbaliștii români au învins cu 
1—0, prin punctul marcat de Fră- 
țilă în minutul 39.

• Echipa feminină de volei Di
namo București este noua campi
oană a țării. în ultimul meci, sus
ținut aseară în sala Floreasca. di- 
namovistele au învins cu scorul 
de 3—0 (15—8, 15—12, 18—16) pe 
Rapid București.

kzi in Capitală
ȘAH : La ora 16,30, în sala Clu

bului Sindicatelor din învățâmîni 
(Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nr. 32), începe turneul internațio
nal organizat de Federația româ
nă de șah.

BOX : România — Bulgaria (se
lecționatele secunde) — de la ora 
10, pe ringul instalat in incinta 
stadionului „Republicii".

SCRIMA : întîlnirea de floretă 
România — Polonia (proba pe 
echipe) are loc în sala Dinamo, 
începind de la ora 16,30.

HANDBAL : Universitatea Bucu
rești — Voința Odorhei (tem). 
Universitatea București — Dinamo 
Bacău (mase.), pe stadionul Ti
neretului, de la ora 10,30.

MOTOCICL1SM : prima etapă a 
„Cupei României" se desfășoară 
pe traseul Pantelimon (la capătul 
liniei de tramvai nr. 14), începînd 
de la ora 10.
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STARE DE
TENSIUNE
In haiti

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Surse 
citate 
vineri 
Haiti, 
fi supraviețuit unui alt complot 
îndreptat spre răsturnarea regimu
lui său. Potrivit agenției, în ulti
mele săptămîni, în capitala State
lor Unite au ajuns știri fragmenta
re și confuze cu privire la o „inva
zie" misterioasă care s-ar fi pe
trecut în Haiti și despre un val de 
execuții în rîndurile forțelor ar
mate și poliției haitiene. „Aceste 
știri — transmite U.P.I. — au pus 
oficialitățile de la Washington în 
stare de alarmă pentru o eventua
lă nouă răscoală în regiunea Mă
rii Caraibilor". Ambasadorul S.U.A. 
la Port-au-Prince, Benson Tim
mons, care urma să se înapoieze 
săptămîna trecută la Washington 
pentru consultări, a hotărît să ră- 
mînă la postul său.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a dezmințit ști
rile publicate de unele ziare ameri
cane, potrivit cărora o forță na
vală a S.U.A., inclusiv 2 000 de in
fanteriști marini, s-ar îndrepta spre 
Haiti. El a refuzat însă să răspun
dă la întrebarea unui ziarist dacă 
flota S.U.A. s-a aflat în dreptul 
apelor teritoriale ale Republicii 
Haiti în ultimele săptămîni, cînd au 
circulat știrile privind tulburările 
din această țară.

diplomatice din Washington, 
de agenția U.P.I., au indicat 

că dictatorul Republicii 
Francois Duvalier, pare să

U 1
I - w

Pe străzile orașului Hanau (R.F.G.), inundate de participant! la tradiționalul marș de primăvară împo
triva înarmării atomice

Nici o aminare
a termenului de retragere 
a trupelor americane 
din Franța

PARIS 23 (Agerpres). — în 
cercurile politice franceze se preci
zează că noua comunicare diploma
tică adresată de guvernul francez 
Washingtonului nu are în vedere 
nici o aminare a termenului de re
tragere a trupelor americane de pe 
teritoriul Franței. După părerea 
Parisului ar putea fi amînată doar 
desființarea sistemului de aprovi
zionare și comunicație al trupelor 
americane. Acestea ar urma deci să 
părăsească Franța pînă la 1 aprilie 
1967, dată stabilită inițial de gu
vernul francez. Se știe că S.U.A. au 
cerut prelungirea termenului de re
tragere a trupelor lor.

MOSCOVA

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
23 aprilie, în Uniunea Sovietică, în 
cadrul campaniei electorale în ve
derea alegerilor în Sovietul Su
prem a început desemnarea candi- 
daților. în numeroase întreprinderi 
și instituții din Moscova și din alte 
orașe ale țării au avut loc adunări 
în cadrul cărora organizațiile de 
partid, sindicale, de tineret, oame
nii muncii desemnează candidații 
pentru alegerile în Sovietul Su
prem. Printre candidații propuși 
în orașul Moscova se numără L. 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., N. Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
alți conducători de partid și de 
stat.

IN COMITETUL SPECIAL O. N. U

în problema
rhodesiană

Mi
VIENA

încheiată 
intensă 

politică.

«Jw eu* ■*. •J?. Iv.
♦ •

44 de foști
demnitari
ghanezi
„reținuți"

PARIS. — Guvernul francez a 
fost înștiințat de guvernul ame
rican că acordul încheiat între 
Franța și S.U.A. în septembrie 
1960, privitor la stocurile de arme 
nucleare americane aflate pe teri
toriul R. F. Germane și afectate 
forțelor franceze integrate, își va 
pierde valabilitatea o dată cu re
tragerea forțelor militare franceze 
din Comandamentul Suprem aliat 
din Europa (SHAPE), adică la 1 
iulie 1967.

NEW YORK 23 (A- 
gerpres). — Gershon 
Collier (Sierra Leo
ne), președintele Co
mitetului . Special 
O.N.U. pentru exami
narea problemei apli
cării Declarației cu 
privire la acordarea 
independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, 
a remis Consiliului de 
Securitate textul re
zoluției adoptate de 
acest comitet în pro
blema rhodesiană. In- 
tr-o scrisoare trans
misă președintelui pe 
luna în
Consiliului de 
tate, Gershon

ITALIA

curs al 
Securi- 
Colfier

LARGĂ

ACCRA 23 (Agerpres).
Accra a fost publicat un comuni
cat al Consiliului Național de Eli
berare, în care se arată că 44 de 
persoane, care au deținut funcții 
importante în guvernul fostului 
președinte Kwame Nkrumah, sînt 
„reținute sub protecția autorități
lor". Printre persoanele arestate se 
află fostul ministru de externe al 
Ghanei, Alex Quaison-Sackey, fost 
președinte al Adunării Generale a 
O.N.U., o serie de foști miniștri, 
deputați în Parlament, ambasa
dori, diplomați și personalități mi
litare.

La

DELHI 23 (Agerpres). — Luînd 
vineri cuvîntul în parlament, mi
nistrul de externe al Indiei, Swa- 
ran Singh, a declarat că țara sa va 
continua să promoveze o politică 
de nealiniere și va respinge în con
tinuare orice idee de aderare la 
vreun pact militar. El a făcut 
această declarație răspunzînd opo
ziției care a cerut guvernului să 
adere la un pact cu Japonia, Aus
tralia și alte țări din bazinul Pa
cificului.

Organism internațional
pentru dezvoltarea industrială

NEW YORK 23 (Agerpres). — Un 
comitet special al O.N.U. a reco
mandat în unanimitate vineri crea
rea „Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială" 
(U.N.O.I.D.). Proiectul de înființare 
a acestei organizații urmează să fie 
ratificat de Adunarea Generală la 
sesiunea din toamnă. Obiectivele 
noii organizații sînt, potrivit proiec
tului, de „a încuraja și a promova

acțiunile naționale, regionale și in
ternaționale în 
industrializării 
dezvoltare și de 
în acest sens", 
ternațional va 
pentru dezvoltarea 
constituit din 45 de membri ce se 
vor întruni în sesiuni anuale pen
tru a dezbate problemele ridicate 
de industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare.

vederea accelerării 
țărilor în curs de 
a face recomandări 
Noul organism in- 
reuni un consiliu 

industrială,

„Renault" și 
se asociază

„Peugeot"

Vineri s-a născut în Franța un 
nou grup industrial de talie in
ternațională : cele două mar* 
vechi firme constructoare de au
tomobile „Renault" și „Peugeot" 
au încheiat un acord de asociere 
Ziarul „l’Aurore" explicînd cau
zele actualei concentrări din in
dustria franceză arată că concu
rența europeană din sinul Pieței 
comune cit și lupta pentru piețe 
mondiale impun „schimbări de 
metode și schimbări de dimen
siuni". In cazul de față este vor
ba de o asociere tehnică, cei doi 
parteneri păstrîndu-și fiecare sta
tutul și autonomia lor financiară. 
Cele două mărci vor continua să 
existe ca atare, ca și întreaga lor 
gamă de vehicole produse. Ele 
vor coopera însă în domeniile

cercetării științifice, studiilor. In
vestițiile lor vor fi „raționalizate" 
și vor aplica o politică comună 
in materie de cumpărături, de 
furnituri și bunuri de echipa
ment. „Renault" continuă să ră- 
mînă o întreprindere naționaliza
tă în întregime, iar „Peugeot" o 
întreprindere particulară. Cons
tructorii au dat asigurări că cei 
80 000 salariați de la „Renault" 
și cei 45 000 de la „Peugeot" vor 
avea lucrul asigurat.

Noul grup se clasifică ca al 
doilea grup european al automo
bilului venind după „Volkswa
gen", și urmînd să producă 
1 100 000 mașini (730 000 „Re
nault" și 370 000 „Peugeot") adică 
55 la sută din industria franceză 
de automobile.

subliniază că 
ția recomandă 
liului de 
adoptarea de noi mă
suri împotriva 
desiei în baza 
lului 7 din 
O.N.U. (acest 
preconizează, 
cum se știe, sancțiuni 
znergînd pînă la folo
sirea forței împotriva 
unui regim care pe
riclitează securitatea 
internațională).

Remiterea rezolu
ției și a scrisorii, scrie 
agenția United 
International, 
considerate a fi 
preliminări în 
rea unei cereri

MIȘCARE
(Agerpres). — Zi- 
în toate regiu-

ROMA 23 
lele acestea, 
nile Italiei s-a intensificat miș
carea grevistă a oamenilor mun
cii. La Milano a avut loc o de
monstrație la care au participat 
metalurgiști, constructori, lucră
tori din industria alimentară, de 
la poștă și telecomunicații.

La Brescia, muncitorii au ocu
pat în mod simbolic întreprinde
rile „S.M.I.", iar la Veneția, Ber
gamo și Reggio Emilia au fost or
ganizate demonstrații la care au 
participat mii de oameni ai mun- 
cii. Acțiuni de mare amploare au 
avut loc la Genova, unde munci-

rezolu-
Consi- 

Securitate

Rho- 
capito- 

Carta 
capitol

după

Press 
sini 
pași 

vede- 
a ță-

rilor africane de con
vocare a Consiliului 
de Securitate pentru 
dezbaterea problemei 
rhodesiene.

TEHERAN 23 (A-
gerpres). — Guvernul 
iranian a cerut condu
cerii Consorțiului in
ternațional al petrolu
lui să nu mai livreze 
petrol Rhodesiei întru- 
cît, în conformitate cu 
hotărîrile O.N.U., Ira
nul se consideră obli
gat să nu mai permită 
aprovizionarea cu pe
trol a acestei țări, a 
anunțat sîmbătă ziarul 
„Donia", ce apare la 
Teheran.

REVENDICATIVA
torii metalurgiști au străbătut în
tregul oraș revendicând încheierea 
noilor contracte de muncă, sus
pendarea concedierilor și a repre
siunilor din partea patronilor.

Acord 
de schimburi 
cinematografice 
intre România 
și Franța

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres,.Georges Dascal, transmi
te : La Paris a fost încheiat un 
acord de coproducție și schimburi 
cinematografice între România și 
Franța. Din partea română acor
dul a fost semnat de Mihnea 
Gheorghiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, iar din partea franceză de 
Andre Holleaux, directorul gene
ral al Centrului Național al Ci
nematografiei Franceze.

Acordul, care cuprinde preve
deri privitoare la coproducții și 
la schimbul de filme, va permite 
o colaborare mai strînsă între in
dustriile cinematografice din cele 
două țări.

Andre Holleaux, directorul ge
neral al Centrului Național al Ci
nematografiei Franceze, a declarat 
corespondentului Agerpres că „a- 
cordul dă un nou imbold colabo
rării cinematografice dintre cele 
două țări. Ne bucurăm pentru a- 
cest lucru, date fiind legăturile de 
toate felurile, și în special legătu
rile culturale, care unesc cele două 
țări ale noastre de atîta vreme".

Marionetele saigoneze
încearcă să cîștige timp

Bombe recumparate
destinate Vietnamului

SAIGON )23 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că la Sai
gon au început lucrările unui co
mitet preliminar convocat de gu
vernul generalului Ky, în încerca-

Forțele patriotice din Angola au 
aniversat 
clanșarea 
națională, 
impoiriva
Portugaliei. Fotografia înfățișează 
un grup de luptători patrloți la 

baza din Cabinda

cinci ani de la de- 
luptei pentru eliberare 
prin noi atacuri intense 
trupelor colonialiste ale

de sud
WASHINGTON 23 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Minis

terului Apărării al S.U.A. a dezvă
luit sîmbătă că Statele Unite au 
recumpărat, de la începutul anu
lui, 18 000 de bombe care fuseseră 
vîndute sau furnizate în cadrul 
programului de ajutor militar unui 
număr de șase țări aliate. Din 
unele surse s-a aflat că bombele 
sînt destinate Vietnamului de sud, 
deoarece stocurile de bombe ame
ricane din această țară au scăzut 
la un nivel minim.

rea de a soluționa criza politică 
din Vietnamul de sud. Menirea a- 
cestui comitet este de a al
cătui componența așa-numitului 
comitet ce va fi însărcinat cu ela
borarea noii legislații electorale.

După cum se știe, așa-zisuP 
„Congres național politic", desfă
șurat recent în capitala sud-viet- 
nameză, a hotărît între altele orga
nizarea unor „alegeri generale" în 
vederea desemnării unei adunări 
naționale constituante încercînd să 
răspundă, în acest fel, uneia din 
principalele cerințe ale manifes- 
tanților. Deși au fost promise mă
suri concrete de către autorități, 
observatorii politici remarcă fap- 
tul că guvernul de marionete de 
la Saigon încearcă, totuși, să tără
găneze lucrurile, convocînd 
acest „comitet preliminar".

Conferinfa de presă
a președintelui Johnson

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a ținut vineri 
o conferință de presă, consacrată 
mai ales problemei vietnameze și 
situației economice interne. Refe- 
rindu-se la demonstrațiile antigu
vernamentale care au loc în Viet
namul de sud, el a declarat că „po
porul sud-vietnamez trece, fără în
doială, printr-o perioadă foarte di
ficilă". Invitat să comenteze criti- 
cile la adresa Administrației în ce 
privește războiul din Vietnam, 
Johnson a spus că „asemenea re
acții critice sînt normale în peri
oada de încordare națională".

Președintele S.U.A. a refuzat, pe 
de altă parte, să comenteze nota re
misă de guvernul francez cu pri
vire la'N.A.T.O., afirmînd că gu
vernul american procedează la o 
examinare a problemelor legate de 
retragerea Franței din organismele 
integrate ale N.A.T.O.

Johnson a recunoscut că crește
rea permanentă a costului vieții re
prezintă o „sursă de preocupare 
pentru guvern", care urmărește a- 
cest fenomen cu multă atenție. El 
a adăugat că nu a fost luată încă 
nici o hotărîre în această problemă.

Săptămîna 
a cunoscut o 
activitate 
„Dramatica zi de luni’ 
— cum a numit-o pre
sa locală — cînd pînă 
în ultimul moment nu 
s-a știut dacă partidul 
socialist intră în gu
vern sau trece în opo
ziție a luat sfîrșit prin 
alcătuirea noului ca
binet numai cu repre
zentanții partidului 
populist. Miercuri, can
celarul Klaus a prezen
tat în parlament decla
rația guvernamentală 
ale cărei puncte prin
cipale prevăd ajunge
rea la un acord cu 
Piața comună, reluarea 
negocierilor cu guver
nul italian pentru re
zolvarea problemei Ti- 
rolului de sud, votarea 
unor legi economice, 
atenuarea măririi pro
gresive a impozitelor, 
reforma legii locuințe
lor, reorganizarea in
dustriei etatizate, asa
narea deficitului căilor 
ferate, care a ajuns la 
cîfeva miliarde de 
schillingi, adoptarea de 
măsuri pentru a asi-

gura dezvoltarea in- 
austrială a regiunilor 
dezavantajate și altele.

Primele două punc
te din program au fost 
indicate ca incluzînd

Gim

problemele cele mai 
urgente ce trebuie să 
fie rezolvate de noul 
guvern în domeniul 
politicii externe. In de
clarație se arată că 
guvernul austriac a- 
cordă o mare impor
tanță intensificării con
tactelor cu statele din

zona dunăreană, în 
care scop un rol spe
cial revine adîncirii re
lațiilor culturale, eco
nomice, omenești și 
turistice. Joi membrii 
cabinetului au partici
pat la o conferință de 
presă. Cu acest prilej 
cancelarul Klaus a pre
cizat : „Austria se stră
duiește să aibă rela
ții bune cu toate sta
tele, în special cu pu
terile semnatare ale 
Tratatului de stat. O- 
bligațiile internațio
nale vor fi strict res
pectate. Ca și pînă a- 
cum, Austria își rezervă 
ea însăși interpretarea 
neutralității sale’.

Vineri au avut loc 
dezbateri în parlament 
asupra declarației gu
vernamentale. Vorbi
torii, atît din partea o- 
poziției cîf și din par
tea partidului guver
namental, și-au expri
mat intenția generală 
de a rezolva proble
mele ce stau în fața 
țării. După cum men
ționează presa, o dis
cuție mai amănunțită 
se prevede atunci cînd 
vor fi cunoscute în 
mod concret măsurile 
oficiale preconizate.

Petre STANCESCU

GENEVA
„Dacă ceaiul, ca- 

caoa sau cauciucul ar 
fi produse de țările 
dezvoltate, prețurile 
lor ar fi cu mult mai 
mari’. Această remar
că a președintelui u- 
nei importante or
ganizații internaționale 
mi-a revenit în minte 
miercuri, cînd s-au în
cheiat lucrările sesiunii 
Comisiei pentru co
merțul invizibil și fi
nanțarea legată de co
merț. (Comisia amin
tită activează în ca
drul Conferinței Na
țiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare).

S-a disculaf mult în 
cursul sesiunii despre 
necesitatea „atacării 
variațiilor continue ce 
se produc în sectorul 
extern al economiei 
țărilor în curs de dez
voltare’, cum s-a ex
primat secretarul ge
neral al Conferinței 
pentru comerț și 
voltare, dr. Râul 
bisch. Termenul 
este însă fericit 
înfrucît — după 
însuși dr. 
arătat — 
variații 
despre o continuă de
teriorare a comerțului

dez- 
Pre-

nu 
ales, 
cum 

Prebisch a 
nu despre 

este vorba, ci

exterior al acestor țări, 
despre un dezechili
bru cronic. Dacă par
tea acestor țări în ex
portul mondial era în 
1955 de 26 la sută, a- 
nul trecut ea a scăzut 
la 20 la sută.

Studiul luat în dis-

să 
sfert 
din

lor

ts
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să se agraveze, deoa
rece într-un viitor nu 
prea îndepărtat aceste 
state vor trebui 
achite de la un 
pînă la jumătate
cei 24 de miliarde 
dolari pe care îi 
forează străinătății, 
se știe că veniturile
din exporturi nu depă
șesc în mod obișnuit 
33 de miliarde de 
lari, deși cantitatea 
mărfurilor vîndute este 
în continuă creștere. 
Prețurile materiilor pri
me, care formează

a 
în 

sînt

do

cuție cu prilejul re
centei sesiuni nu pre
conizează însă măsuri 
de natură să îmbună
tățească actuala situa
ție. Astfel, el omite, 
de pildă, problema re
ducerii și cu atît mai 
mqlt a anulării dobîn- 
zii la împrumuturile a- 
cordate țărilor în cUrs 
de dezvoltare. După 
calculele O.N.U. între 
anii 1959—1963 pro
porția dintre cîștiguri- 
le realizate de pe urma 
exportului pe care ță
rile subdezvoltate tre
buiau să o pună deo
parte pentru achitarea 
datoriei externe a 
crescut de la 3,5 la 8,5 
la sută. Situația tinde

care
partea covîrșitoare 
exporturilor țărilor 
curs de dezvoltare 
în scădere, în timp ce 
preturile mărfurilor 
dustriale vîndute 
statele dezvoltate 
mează o curbă ascen
dentă.

lată de ce reflecția 
înaltului funcționar, ci
tată la început, sinteti
zează gravitatea situa
ției țărilor 
dezvoltare, 
reliefată și 
sesiune a 
pentru invizibile și fi
nanțare. Semnificativ,’ 
un delegat arab a nu- 
mit-o, cu un umor a- 
mar : sesiunea Comi
siei pentru finanțarea... 
invizibilă.

in- 
de 
ur-

în curs de 
de altfel 
în această 

Comisiei

Horia LIMAN

M LONDRA. La invitația Sindi- 
” catului muncitorilor din trans
porturi" și necâlificati din Marea 
Britanie a sosit la Londra vineri o 
delegație a Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile de transporturi 
și telecomunicații din Republica 
Socialistă România, condusă de 
Alexandru Grecu, președintele 
Comitetului uniunii.

n ULAN BATOR. Prezidiul Ma- 
™ relui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole a emis un 
decret cu privire la organizarea de 
alegeri pentru Marele Hural Popu
lar la 26 iunie 1966.

s

Un avion cvadrimotor de tipul „Electra", aparținînd companiei 
„American Flyers", avind la bord 32 de militari, s-a prăbușit vineri 
seara in munți, in apropierea localității Ardmore (Oklahoma). Po
trivit ultimelor intormații, 18 persoane au supraviețuit catastrofei. 
Pină în prezent nu au iost stabilite cauzele care au produs acci
dentul. Avionul era pilotat de directorul companiei „American 
Flyers", Reed Pigman, iar cei 92 de militari urmau să fie transpor

tați la baza militară de la Fort Benning (statul Georgia)

M PEKIN. Agenția China Nouă 
“ anunță că la invitația C.C. a) 
P.C. Chinez și" a guvernului R. P. 
Chineze, o delegație de partid și 
guvernamentală albaneză condusă 
de Mehmet Shehu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Al
bania, va face în curind o vizită 
de prietenie in China.

n BELGRAD. A fost semnat pro- 
tocolul privind colaborarea 

pe anul 1966 dintre Uniunea Zia
riștilor din Republica Socialistă 
România și Federația Ziariștilor 
din R.S.F. Iugoslavia. Din partea 
română protocolul a fost semnat 
de George Ivașcu, vicepreședinte 
al uniunii, iar din partea iugo
slavă de Miodrag Avramovici, 
secretar general.

H| MOSCOVA. La 23 aprilie, la 
" sediul C.C. al P.C.U.S. a avut 
loc o intîlnire intre L. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Youssef Zouayen, primul mi
nistru al Siriei și membru al con
ducerii partidului Baas.

M SANTO DOMINGO. Hector 
™ Aristy, președintele „Mișcării 
24 aprilie" a declarat că „elemente 
de extremă dreaptă, sprijinite de 
ofițeri ai armatei dominicane, be
neficiind de complicitatea tortelor 
interventioniste ale O.S.A." au pus 
la cale organizarea unor tulburări 
cu prilejul primei aniversări a re
voluției din aprilie 1965.

| BELGRAD. După cum anunță 
“ agenția Taniug, președintele 
Tito se va întilni la începutul lunii 
mai în Republica Arabă Unită cu 
președintele Gamal Abdel Nasser.

BUDAPESTA. La 22 aprilie, Ja- 
“ nos K’adar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Gyula Kallai, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, au avui o convorbire 
cu membrii delegației militare so
vietice conduse de mareșalul R. I. 
Malinovski, ministrul apărării a) 
U.R.S.S., care vizitează Ungaria.
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