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ca căldură pe președintele Tito I

Capitala țării — împodobită 
in vestminte sărbătorești, în
gemănate cu decorul multico
lor al anotimpului înfloririi — 
a făcut ieri, cu tradiționala sa 
ospitalitate, o caldă primire 
tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, se
cretarul general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
care, împreună cu soția, face 
o vizită oficială în țara noas
tră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Drapele românești și iugo
slave flutură în adierea vîn- 
tului, iar culorile lor se răs- 
frîng parcă în miile de stegu- 
lețe, în mulțimea buchetelor 
de flori, fluturate de bucu- 
reșteni veniți pe aeroportul 
Băneasa în întâmpinarea oas
peților.

Pe fațada clădirii aeropor
tului se află portretele tova
rășilor Iosip Broz Tito și Ni
colae Ceaușescu; urările de 
salut înscrise pe mari pan
carte în limbile română și sîr- 
bo-croată: Trăiască prietenia 
Româno-Iugoslavă!, Zivelo 
Rumunsko-Jugoslovensko pri- 
jateljstvo !, Bine ați venit, to
varășe Iosip Broz Tito !, Dobro 
nam dosii druze Josipe Broz 
Tito ț, exprimă sentimentele 
frățești pe care poporul nos
tru le nutrește față de poporul 
iugoslav vecin și prieten.

In întâmpinare, pe aeroport 
se aflau tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Petre 
Borilă. Constantin Drăgan, A- 
lexandru Drăghici, Paul Ni
culescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Maxim Berghianu, 
Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Petre Lupa, Ilie Ver- 
deț, Vasile Vîlcu, Mihai Da
lea, Manea Mănescu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Con
stanța Crăciun, Ilie Murgu
lescu, Gheorghe Gaston Ma
rin și Roman Moldovan.

Erau de față membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni de 
știință, cultură și artă, zia
riști români și iugoslavi, co
respondenți ai unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare.

Erau, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Republica 
listă România.

Pe cer se profilează 
aeriană a președintelui, 
tată de la frontieră de 
oane cu reacție ale forțelor 
noastre armate.

La ora 10.00 aterizează avio
nul oficial purtând pavilioa
nele românesc și iugoslav.

In aplauzele puternice și 
aclamațiile mulțimii coboară 
tovarășul Iosip Broz Tito cu 
soția, Iovanka Broz. Ei sînt 
întâmpinați cordial de tovară
șii Nicolae Ceaușescu cu so
ția, Chivu Stoica și Ion 
Gheorghe Maurer cu soția.

Președintele Tito prezintă 
conducătorilor de partid și de 
stat români persoanele care îl 
însoțesc: Tvietin Miatovici. 
secretarul Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia si Herțegovina, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Uniu
nii comuniștilor din Iugosla
via, Marko Nikezici, secretar 
de stat pentru afacerile ex
terne, membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Alexan- 
dar Grlicikov, membru al Ve- 
cei Executive Federale, mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Giurița Ioikici, se
cretarul Comitetului Regional 
al Uniunii Comuniștilor din 
Regiunea 'Autonomă Voivo- 
dina, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Bogdan 
Trnobrnia. secretar general al 
președintelui Republicii, mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Iakșa Petrici, amba
sador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia la 
București și Milorad Peșici, 
șeful Direcției pentru Europa 
de răsărit din Secretariatul de 
Stat pentru afacerile ex
terne.

Tovarășul Nicolae Ceaușes-

cu prezintă pe membrii con
ducerii de partid și de stat 
veniți în întâmpinare.

Pe aeroport este aliniată o 
gardă de onoare; comandan
tul gărzii dă raportul. Se in
tonează imnurile de stat ale 
Iugoslaviei și României;
semn de salut răsună 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășii Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu trec în re
vistă garda de onoare.

Sînt prezentați apoi 
misiunilor diplomatice 
pe aeroport, precum și 
soane oficiale române.

Adresîndu-se oaspetelui, to
varășul NICOLAE CEAUȘES
CU a rostit cuvîntul de bun 
sosit.

în

șefii 
aflați 
per-

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășe Iovanka 

Broz,
Dragi oaspeți,
Tovarăși,

ne-au 
reali-

noas-

Socia-

nava 
excor- 
4 avi-

îmi revine plăcuta misiune 
de a vă adresa, în numele Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri, al întregului 
nostru popor, un călduros 
„Bine ați venit în Capitala 
României socialiste!“.

Vizita pe care o faceți în 
țara noastră, constituie o nouă 
manifestare a relațiilor de 
colaborare tovărășească dintre 
România și Iugoslavia, relații 
întemeiate pe vechi tradiții de 
prietenie și bună vecinătate 
între popoarele noastre, pe 
țelurile comune ale construirii 
orînduirii socialiste, ale luptei 
pentru apărarea cauzei păcii 
în lume.

Ne exprimăm satisfacția că 
vom avea prilejul de a face 
schimb de păreri asupra pro
blemelor de interes comun, cît 
și asupra celor privitoare Ia 
viața internațională contem
porană.

Preocuparea partidelor și 
guvernelor noastre pentru 
dezvoltarea continuă și multi
laterală a colaborării politice, 
economice, culturale și științi
fice dintre cele două țări co
respunde, fără îndoială, inte
reselor ambelor popoare, cau
zei generale a socialismului și 
păcii. Sîntem convinși că în
tâlnirile pe care Ie veți avea 
cu populația, convorbirile pe 
care le vom purta împreună, 
întreaga vizită în țara noastră, 
vor contribui la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării fră
țești între țările, popoarele și 
partidele noastre.

Dorim din toată inima să vă 
Flmțiți cît mai bine în mijlo
cul poporului român.

Trăiască și să se întărească 
prietenia frățească dintre po
poarele României și Iugosla
viei !

A răspuns tovarășul IOSIP
BROZ TITO

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Stoica,
Tovarășe și tovarăși,
Doresc înainte de toate ca, 

în numele nostru al tuturor 
care am sosit în țara dum
neavoastră, să mulțumesc

pentru această întîmpinare 
prietenească și pentru cuvin
tele calde de bun sosit. Folo
sesc în același timp ocazia ca, 
în numele popoarelor Iugo
slaviei și al meu personal, să 
transmit cele mai calde sa
luturi și cele mai bune urări 
poporului Republicii Socialiste 
România. Sîntem foarte mul
țumiți pentru faptul că s-a 
realizat dorința noastră de a 
vizita România prietenă, de a 
cunoaște realizările dumnea
voastră și de a face un schimb 
de păreri referitor Ia toate 
problemele care interesează 
cele două țări ale noastre. A- 
ceastă vizită trebuia să aibă 
Ioc încă acum jumătate de 
an, însă împrejurările 
împiedicat atunci să o 
zăm.

Sînt vii în amintirea
tră ospitalitatea și primirea 
cordială cu care am fost în
tâmpinați cu ocazia vizitelor 
anterioare în România, Deși 
soarta istorică diferită a des
părțit uneori cele două țări 
ale noastre, prietenia tradițio
nală a popoarelor noastre nu a 
fost zdruncinată, deoarece ea 
s-a întemeiat pe năzuințele 
comune de libertate și progres 
social. Astăzi, cînd ne leagă 
idealuri comune ale construc
ției socialismului, este natural 
ca înțelegerea și încrederea 
reciprocă să fie și mai puter
nice. Acest lucru este confir
mat și de dezvoltarea rodnică 
a relațiilor noastre, de întări
rea colaborării reciproc avan
tajoasă în multe domenii. Sînt 
ferm convins că între cele 
două țări socialiste ale noastre 
există multe posibilități nefo
losite încă pentru întărirea 
continuă a relațiilor bilatera
le.

în convorbirile pe care le 
vom avea, noi vom acorda a- 
tenție deplină și situației in
ternaționale actuale, care este 
astăzi îngrijorătoare, din cau
za amenințărilor periculoase 
la adresa păcii, independenței 
și libertății popoarelor în dife
rite părți ale lumii. Credem 
că schimbul nostru de păreri, 
tovărășesc și deschis, va fi fo
lositor, va da un nou impuls 
cunoașterii reciproce și mai 
bune, iar prin aceasta și în
tăririi prieteniei noastre și co
laborării frățești.

Ne bucură în mod deosebit 
faptul că vom putea cu aceas
tă ocazie să ne întilnim direct 
cu oamenii muncii ai Româ
niei socialiste, care, prin mun
ca lor creatoare în construcția 
țării, au obținut rezultate atât 
de vaste și importante.

Aș dori în încheiere să 
transmit încă o dată cetățeni
lor acestui oraș frumos, ai 
Bucureștiului ospitalier, pre
cum și tuturor oamenilor 
muncii din România, saluturi
le noastre prietenești și cele 
mai bune urări.

Trăiască prietenia dintre 
popoarele României și Iugo
slaviei !

Cuvîntările au fost sublini
ate cu aplauze îndelungi, pu
ternice.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășii Iosip Broz Tilo și Nicolae Ceaușescu trec In revistă garda de onoare
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] f ici 1
Luni la amiază, Comitetul ' 

Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România au oferit un dejun 
oficial la Palatul Republicii în 
onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Iosip Broz Tito și 

tovarășei Iovanka Broz.a

luat parte to- 
Ceaușescu, cu 
Stoica, Ion

La dejun au 
varășii Nicolae 
soția, Chivu 
Gheorghe Maurer, cu soția, și
alți conducători de partid și 
de stat, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, șefi ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali, oameni 
de știință și cultură.

Au participat persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe 
înaltul oaspete în vizita pe 
care o face în România.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă cordialitate, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au rostit 
toasturi.

I
I
I
I
I 
I
I

Toastul tovarășului
Mcolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășe Iovanka Broz, 
Dragi oaspeți,

Am deosebita plăcere de a vă saluta în nu
mele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, de a exprima bucuria 
pe care o simțim, primindu-vă ca oaspeți 
dragi ai poporului român.

Căldura și ospitalitatea cu care astăzi v-a 
întîmpinat populația Bucureștiului sînt ex
presia sentimentelor de trainică prietenie, pe 
care poporul român le nutrește față de po
poarele Iugoslaviei, prietenie cu adinei ră
dăcini în istoria multiseculară de năzuințe și 
lupte comune, pentru libertatea națională și 
socială.

Profundele transformări revoluționare, În
făptuite In țările noastre, desfășurarea cu

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Stoica, 
Tovarășe și tovarăși,

loastul tovarășului

Mulțumesc călduros, în numele nostru 
tuturor, pentru cuvintele cordiale adresate 
popoarelor Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și nouă celor care am venit în 
țara dv. și doresc să exprim marea satisfacție 
de a ne găsi în mijlocul dv. Permiteți-mi ca, 
în numele meu, al soției mele și al colabora
torilor mei, să exprim mulțumiri Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român pentru invitația amabilă de a vizita 
România vecină și frățească.

Ne aflăm încă sub impresia puternică a 
primirii cordiale și prietenești făcute de ce
tățenii acestui oraș frumos și modern. Ca și 
cu prilejul vizitelor noastre anterioare, sim
țim la fiecare pas simpatia și ospitalitatea pe

I
I
I
I
I

(Continuare ■ în. pag. a Ul-a)

Vizite protocolare
La Comitetul Central

al Partidului Comunist Român
Tovarășul Iosip Broz Tito, 

președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a 
făcut luni la amiază o vizită 
protocolară tovarășului Nico
lae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, o gardă militară a pre
zentat onorul.

La întrevedere au luat par
te tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bocțparaș, mem
bru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al

C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv și se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea și Manea Mănescu, se
cretari ai C.C. al P.C.R., Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
R. S. F. Iugoslavia.

înaltul oaspete a venit înso
țit de tovarășii Țvietin Miato- 
vici, secretarul Comitetului 
Central al Uniunii Comuniști
lor din Bosnia și Herțegovina, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., Marko

Nikezici, secretar de stat pen
tru afacerile externe, membru 
al C.C. al U.C.I., Bogdan Țmo- 
brnia, secretar general al pre
ședintelui Republicii, membru 
al C.C. al U.C.I., Iakșa Petrici,

Uricani, Lupeni, Vulcan, A- 
ninoasa, Petrila, Lonea... Fie
care din ele adaugă acum, în 
întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a creării Par
tidului Comunist Român, mii 
de tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic peste plan. 
Minerii raportează astfel, cu o 
lună mai devreme, îndepli
nirea tuturor angajamentelor 
luate pînă la 8 Mai.

Stăm de vorbă cu tovarășul 
inginer ION LĂZĂRESCU, di
rectorul general al Combina
tului carbonifer Valea Jiului.

— Vă rugăm, tovarășe di
rector general, să prezentați 
bilanțul „la zi“ al întrecerii 
minerilor.

— In luna ianuarie s-au ex
tras peste plan 1 740 tone ; în 
luna februarie — 1171 tone. în 
luna martie s-a înregistrat po
tențialul cel mai ridicat al în
trecerii : 18 335 tone cărbune 
peste plan. Rezultatele lunii 
martie au făcut ca bazinul 
nostru carbonifer să încheie 
primul trimestru al anului cu 
un plus de producție de 21 836 
tone de cărbune și să îndepli
nească angajamentele, la pro
ducția brută, la productivitate 
și la prețul de cost, cu o lună 
mai devreme. Succesele obți
nute de către mineri au dat 
posibilitatea celor trei uzine 
de preparare — Coroiești, Lu
peni și Petrila să depășească 
producția netă și să livreze 
consumatorilor 1 247 tone căr
bune cocsificabil și 27 307 tone 
cărbune energetic peste plan. 
La realizările amintite mai îna
inte se alătură și rezultatele 
obținute de colectivul Uzinei 
de reparat utilaj minier, care 
a depășit producția globală cu 
3,7 la sută. Toate aceste uni
tăți au contribuit ca întregul 
combinat să îndeplinească în 
primul trimestru al anului 
producția globală în proporție 
de 102,9 la sută, producția 
marfă în proporție de 102,6 la 
sută, iar producția vîndută și 
încasată în proporție de 102 
la sută.

— Un adevărat „maraton" al

Minerii

succeselor. Am dori să cunoaș
tem și factorii care au contri
buit la realizarea lui.

— Succesele de azi au fost 
pregătite încă din anul trecut. 
Conducerea combinatului a 
luat măsuri, încă din trime
strul IV 1965, pe baza cunoa
șterii din timp a sarcinilor de 
plan pentru asigurarea unei 
linii active de front de lucru 
pe parcursul primei etape.

In cadrul tuturor exploată
rilor au fost create colective 
de specialiști, alcătuite din in
gineri, mineri, ingineri electro
mecanici și economiști, care 
au efectuat studii pentru îm
bunătățirea normării tehnice și 
utilizarea mai rațională a for
ței de muncă. In urma aces
tor studii normele tehnice au 
fost îmbunătățite pentru aba
tajele din strațele groase cu 
circa 7 la sută, s-a întărit a- 
sistența tehnică în toate schim
burile, muncitorii direct pro
ductivi au fost distribuiți mai 
judicios.

In colaborare cu colectivul 
Institutului de cercetări mi-

Interviu realizat de : 
CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Acțiuni
cultural educative

• CONSTANȚA — de la 
corespondentul nostru. In în
tâmpinarea aniversării a 45 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist Român în regiu
nea Dobrogea și orașul Cons
tanța se organizează numeroa
se manifestări cultural-artisti- 
ce la care iau parte mii de ti
neri. Astfel, în cadrul ștafetei 
concurs a echipelor artistice 
de amatori, intitulată „Slavă 
partidului“, organizată în cin
stea acestui eveniment, s-au 
desfășurat duminică etapele 
raionale în localitățile: Negru 
Vodă, Topraisar, Băneasa, Co- 
gealac și Hîrșova la care s-au 
afirmat prin ținută și calitate 
artistică, echipa de dansatori 
din Mereni, compusă din 66 
membri, brigada de agitație 
din Albești, formația de flu
ierași din Negureni.

In cadrul manifestărilor e- 
ditoriale dedicate aniversării 
a 45 de ani de la înființarea

P.C.R., la Constanța a apărut 
o culegere de poezii, cîntece și 
monologuri destinată formații
lor artistice de amatori, inti
tulată „Flori de mai“; se 
pregătesc încă două cule
geri de cîntece populare do
brogene, poezii și proză a ti
nerilor scriitori dobrogeni, 
membri ai cercurilor literare.

In aceste zile au loc nume
roase expuneri și simpozioane. 
Dintre acestea amintim expu
nerea academicianului Al. 
Graur „Etimologia în sprijinul 
istoriei“, ținută duminică în 
sala Teatrului de stat, în fața 
unui numeros public, seara 
literară „Lirica dobrogeană“ 
la care a participat un grup 
de scriitori din localitate și 
simpozionul „Patrie — tine
ret“ în cadrul căruia mai mul
te personalități ale vieții cul
turale vorbesc despre educa
ția tinerei generații în spiritul 
dragostei de patrie și popor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Zeci de mit de bucureștenl aclamă cu entuziasm Poto : AGERPRES

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. S. F. Iugo
slavia la București.

Conducătorii români și iugo
slavi s-au întreținut într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

La Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România

In aceeași zi, tovarășul Iosip 
Broz Tito și persoanele oficia
le care îl însoțesc au făcut o 
vizită protocolară tovarășului 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

La Palatul Consiliului de 
Stat, o gardă militară a pre
zentat onorul.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, prim-

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Stoica, membru al 
Consiliului de Stat, Aurel Măl
nășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordiali
tate.



foști internaționali 
comentează etapa a 18-a

Comentatorii ziarului nostru pentru etapa a XVIII-a a 
campionatului categoriei A de fotbal, sînt șapte foști jucători 
internaționali ale căror nume au strălucit de multe ori pe 
firmamentul fotbalului românesc : celebrul fundaș LAZĂR 
SFERA, de 19 ori internațional, imbatabilul portar ing. MIR- 
CEA DA VID, cunoscuții internaționali: ANDREI MERCEA, 
AUGUSTIN IUHASZ, sau ale unora din generațiile mai ti
nere cum sînt dr. MIRCEA LUCA, ANDREI RĂDULES-

CU sau ION VOINESCU, selecționat în reprezentativa țării 
de 65 de ori. Pe ei nu-i mai vedem pe gazonul stadioanelor 
dar sînt nelipsiți din tribune și o părere asupra jocului, o 
reflecție asupra unei faze sau execuții tehnice, o recomanda
re a lor pentru cei care duc mai departe ștafeta, este întot
deauna binevenită. Tocmai de aceea redăm mai jos părerile 
și observațiile trimișilor ziarului la cele șapte partide.

Știința Craiova — Petrolul 
Ploiești 0—0 (0—0).

spectaculos, la care a contribuit și 
evoluția scorului. Remarc, de ase
menea, sportivitatea jucătorilor și 
a spectatorilor. Din punct de vede
re al condiției fizice, ambele echi
pe au fost bine pregătite, jucătorii 
s-au mișcat tot timpul. Sub aspect 
tehnic, meciul s-a ridicat la un ni
vel bun, ținînd cont și de terenul 
alunecos. Tactic, în primele minu- 
te localnicii, ca de obicei, au dorit 
să deschidă -orul. Echipa oaspete 
a venit însă cu gîndul să se apere 
și a reușit să-și îndeplinească mi
siunea, cedînd cu greu, spre sfîrșit. 
Dar echipa gazdă a adoptat o tac
tică potrivită condițiilor de pe te
ren : joc în viteză, hărțuirea apă
rării, punerea în poziții bune de 
șut a lui Naghi care a și marcat 
toate cele 3 goluri. Aici e cazul să 
arăt că cei mai buni fotbaliști tre
buie să practice un joc constructiv, 
colectiv, pentru că numai așa se va 
vedea valoarea echipei pe care o 
alcătuiesc, numai așa cunoștințele 
lor se valorifică.

corespuns doar în parte. Așteptam 
ca Rapid să dea tonul într-o di
spută pasionantă și spectaculoasă. 
Era vorba doar de întîlnirea for
mațiilor ce ocupau în clasament 
locul 2 și 3, ambele, Rapidul e 
drept ceva mai mult, aspirante la 
cucerirea titlului de campioană a 
țării.

Dar nu s-a întîmplat așa. Totuși, 
aș spune că Rapid a fost mai bună 
și a jucat mai aproape de cerințele 
jocului modern, și avea șanse, să 
cîștige la un scor mai ridicat. Linia 
de atac însă, exceptîndu-1 pe Ion 
Ionescu, a evoluat neconvingător, 
s-a resimțit lipsa lui Dumitriu. La

se

mijloc, Jamaischi și Georgescu au 
evoluat individual, cu carențe. In
tervențiile subtile ale lui Ion Io
nescu și mai apoi căderea funda
șilor centrali ieșeni Pop și Vorni- 
cu i-au permis atacantului giuleș- 
tean să înscrie de două ori. Rapid 
a mai încercat, și aceasta mi
pare caracteristic pentru jocul a- 
cesta, pătrunderi individuale, dar 
aproape toți conduc exagerat ba
lonul, se opresc enervați și în ul
timă instanță șutează la întîmplare, 
și evident, ratează. Dan, care este 
din ce în ce mai matur în joc, a 
reușit să suplinească și lipsa lui

Constantinescu salvează în ultimă instanță un atac periculos al formației Rapid
Foto : GIIEORGHE NEAGOE

Motroc. Excelent secondat de Lu- 
pescu, a oprit cu succes atacurile 
ieșenilor. De altfel, atacurile oaspe
ților nici n-au fost foarte pericu
loase căci in afară de schimburile 
de locuri încercate de Matei 
Stoicescu sau unele încercări 
lui Lupulescu și Cuperman 
avut senzația că ieșenii s-au resem
nat cu înfrîngerea. Dincolo de 
rezultat apreciez ca valoroasă a- 
ceastă întîlnire pentru că s-a des
fășurat în limitele sportivității.

și 
ale
am

U.T.A. — Steagul roșu Brașov 
0—1 (0—0)

Vreau să menționez în primul 
rînd ambianța în care s-a jucat 
acest meci : sportivitatea spectato
rilor și în primul rînd a jucători
lor. La aceasta a contribuit și ar
bitrajul bun. Jocul, după părerea 
mea, s-a ridicat la un bun nivel, 
cu; execuții tehnice apreciabile, cu 
acțiuni bine gîndice, în afară de 
finalizare. în prima parte s-a vă
zut o superioritate a Petrolului care 
și-a organizat mai bine jocul în 
teren. Studenții au răspuns cu elan 
și ardoare pentru victorie, dar cu 
minusuri în organizarea jocului, în 
execuțiile tehnice. Remarc de la 
Știința Craiova buna comportare a 
unui... copil, Strîmbeanu ; el a ocu
pat un spațiu larg în teren și a 
participat foarte des la acțiunile 
ofensive, s-a infiltrat în spațiul 
avansat al înaintașilor și a finali
zat. De la Petrolul remarc pe Boc 
care a fost cel mai bun : calm, cu 
foarte multă siguranță. Din punct 
de vedere spectacular, consider că 
a fost un joc foarte antrenant și 
atractiv, viu disputat, 90 de minu
te. Dar în acest timp n-am văzut 
un șut sănătos tras pe poartă și 
mai ales din afara careului de 16 
m. Și ar fi fost recomandabil. A- 
vînd o apărare supraaglomerată, 
nu poți să pătrunzi prin acest zid 
nici chiar cu acele pase scurte. 
Deci, să încercăm să tragem de la 
25 de metri. în cariera mea spor
tivă mi-amintesc că cele mai fru
moase goluri au fost cele înscrise 
de dincolo de linia de 16 m. Și aș 
mai vrea ca să văd că mingea se 
duce acolo unde vrea jucătorul, nu 
unde vrea ea. Consider că pregă
tirea . fotbaliștilor noștri din cate
goria A din acest punct de vedere 
este încă necorespunzătoare.

Dinamo Pitești — Siderurgis- 
tul : 3—1 (1—1)

U.T.A. cele două puncte

«a#’'*'«..- /

în zona „cu emoții" a e- 
amenințate cu retrogra-

Steaua — Politehnica Timișoa
ra 4—0 (3—0)

ACTUALITATEA ÎN IMAGINI

Crișul — Farul : 1—0 (1—0)

Lupta într-un campionat se 
între toate echipele. Semnele dra
matismului acestei lupte apar însă 
cînd este vorba de primele clasate 
sau de ultimele. Jocul de la Oradea 
între echipele Crișul și Farul, a 
purtat oarecum aceste semne 
sensul că ambele echipe sînt 
ultimele locuri din clasament, 
aici lupta pentru miză, concretizată 
în jocul deschis al ambelor echi
pe. Deși în prima repriză, timp de 
30 de minute, Crișul a jucat mai 
bine, n-a putut din poziții clare de 
gol să marcheze. Apărarea Faru
lui era la post. în partea a doua 
însă, a slăbit ritmul și Farul pune 
stăpînire pe teren cu multe ac
țiuni ofensive dar spulberate de a- 
părarea Crișului. în cele două e- 
chipe ca și la altele, se vorbește 
mult de ineficacitatea jucătorilor. 
De pildă, Crișul a marcat 3 goluri 
în retur... Se ratează mult încă la 
toate echipele. Deci nu se poate 
finaliza, nu se trage la poartă. Se 
stă cu piciorul prea mult pe minge 
sau lîngă ea. Ezitările, oricît de 
mărunte ar fi, costă. Sistemul mo
dern cere rapiditate și... tehnica 
bine individualizată. Aceasta dato
rită faptului că apărării îi revi
ne o muncă foarte grea cît și pen- 
trucă înaintarea care trebuie să 
facă față marcării stricte în care 
se află, și să creeze ocazii în orice 
moment într-un stil propriu pentru 
a deruta pe cel ce-1 marchează. La 
noi însă tehnicieni buni, sînt deo
camdată doar cîțiva...

Ion Voinescii

Pe terenul din str. Dr. Staicovici, amatorii de 
rugbi — și n-au fost putini — au avut prilejul 
să vadă un spectacol rugbistic de bună cali
tate, două partide dîrze, cu răsturnări specta
culoase de situații. în primul meci s-au întilnit 
Progresul cu Constructorul iar în cel de-al doi
lea, un duel interesant, Dinamo cu Grivița 
Roșie. Un start fulgerător al dinamoviștilor, o 
revenire, la urmă, a grivițenilor și deznodămin- 
tul: 6—6.

Jocul s-a desfășurat pe un timp 
ploios și în consecință un teren 
desfundat. Dar cu toate acestea 
spectatorii n-au ignorat această 
partidă care inițial nu părea să fie 
importantă, dată fiind poziția în 
clasament a echipelor : se întîlneau 
a patra cu ultima clasată. Ceea ce 
a surprins au fost, la început, fa
zele frumoase create de echipa oas
pete care a prestat un joc de va
loare ; jucătorii ei luptînd de la 
egal la egal cu piteștenii — ba 
în minutele 13 și 20 gălățenii au 
avut două ocazii clare — prin con
traatacuri, unul fructificîndu-1 și 
deschizînd scorul. Ritmul de joc al 
acestei partide a fost foarte vioi, 
fazele palpitante mutîndu-se de la 
o poartă la alta. A fost un meci

Rapid 
(0—0)

C.S.M.S. Iași

A1 doilea meci al cuplajului găz
duit pe stadionul ,,23 August" a

Metri sau „picioare“ ?
Țările de limbă engleză au 

refuzat să se alăture conven
ției de la Paris privind introduce
rea sistemului decimal de măsură
tori. Din această pricină sintem 
nevoiți și astăzi să consemnăm în 
sport, într-o vecinătate mai mult 
supărătoare decît agreabilă, probe 
atletice care se măsoară în majo
ritatea țărilor în metri și centime
tri, alături de probele anglo-saxo- 
ne care se exprimă în complicate
le și dătătoarele de dureri de cap 
pentru translatori : mile, iarzi, „pi
cioare" (feet) și țoii (inches). Coe
xistența aceasta este cu atît mai 
sîcîitoare cu cît nu există tabele 
oficiale de corespondențe sau de 
transcriere exactă dintr-o măsură 
în cealaltă. Pare atît de ciudat ca 
visul unui aruncător de disc din 
Europa să fie linia celor 60 de 
metri, iar al aruncătorilor englezi 
sau americani... 200 de „picioare" 
(adică 60,96 metri). In sezonul tre
cut, Randy Matson nu și-a propus 
ca țel la aruncarea greutății 21 
metri, ci... 70 de „picioare" (adi
că 21,34 m).

Acrobațiile aritmetice pe care le 
implică transcrierea performanțe
lor au produs nu o dată încurcă
turi amuzante. Cazul cel mai ti
pic este al fostului recordam mon
dial la săritura în înălțime, John 
Thomas. La 1 iulie 1960, Thomas a 
trecut ștacheta înălțată la 7 picioa
re, 3 7/3 inci (adică 2,232 m). Intru*

cit optimile de inci nu se mai În
registrează s-a anunțat rezultatul 
de 7 picioare și 3 3/4 inci, deci 
2,229 m. Dar federația americană 
(Amateur Athletic Union) nu recu
noaște in protocoalele sale decit 
jumătățile de inci, așa că 
performanța — recunoscută ca 
record al S.U.A. — a fost în
scrisă sub torma : 7 picioare
și 3 1/2 inci, deci 2,226 m. In 
sfîrșit. Federația Internațională de 
Atletism — care ține Ia sistemul 
metric riguros — n-a consemnat 
ca record mondial decît rezultatul 
de 2,22 m. Bietul John Thomas! 
Din cauza complicațiilor de măsu
rătoare, de la săritură la record, 
el a pierdut... 1,2 centimetri 1

In Statele Unite (ca și în An
glia la un moment dat) au existat 
curente de opinie tavorabile tre
cerii la sistemul decimal de mă
suri. Dar calculul privitor la chel
tuielile ce le-ar implica asemenea 
măsură (era vorba de miliarde de 
dolari) a speriat pînă și pe cei 
mai optimiști. S-ar putea totuși ca 
sportul să fie premergător, un 
pionier desțelenitor In acest dome
niu. Cheltuielile ar ii minimale, 
iar statisticienii sportivi ar răsu
fla ușurați că au scăpat de picioa
re, inci, mile și iarzi, cînd au la 
indemînă atît de comodele noțiuni: 
metri șl centimetri...

VICTOR BANCII LESCU

tisfăcătoare a formației Politehnica 
Timișoara. Formula de atac a în
vingătorilor, cu Pavlovici și Sorin 
vîrfuri, a adus echipei 
lipsea în partidele ] 
incisivitate, eficacitate — 
le pe poartă.

Politehnica a jucat slab și în a- 
tac și în apărare. Lereter, coordo
natorul echipei, a reușit foarte rar 
să șuteze... la coechipier. Un para
dox : deși a dovedit lipsă de matu
ritate, formația studențească a evo
luat bătrînește cu... încetinitorul. 
Mircea Popa care a jucat încet, 
greoi, n-a fost nici un moment un 
,,pericol" pentru poarta apărată de 
Suciu, care și-a făcut o intrare la 
nivelul talentului dovedit și altă 
dată. încerc un sentiment de amă
răciune, pentru înfrîngerea timișo
renilor, amintindu-mi că acum mai 
bine de 20 de ani jucam la Timi
șoara în echipa care se numea tot 
Politehnica Timișoara. Și dacă 
aduc bine aminte coechipierii 
de atunci dovedeau ceva 
multă voință șl parcă ceva 
multă dragoste pentru culorile a- 
cestui club sportiv cu o veche 
diție, care se cere păstrată și 
bogățită.

...  > Din agenda
l ceea ce îi H
precedente : ■
în acțiuni- 0 f f

isportului școlar

I 
I
I
I
I
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Impulsionată de măsurile 
luate în ultimul timp, printre 
care menționăm instrucțiunea 
comună a Ministerului Invă- 
țămîntului și Conisiliul Gene
ral V.C.F.S., privind îmbună
tățirea activității de educație 
fizică și sport în învățămîntul 
de cultură generală, profesio
nal și tehnic, activitatea 
sportivă a elevilor din țara 
noastră este acum în plină 
desfășurare. Iată cîteva nou
tăți înscrise pe agenda spor
tului școlar.

• In actualul an școlar se 
desfășoară campionate repu
blicane la 6 discipline spor
tive : atletism, gimnastică, bas
chet, hanbal, volei și schi.

• Pînă în prezent au fost 
desemnați campionii la gim
nastică, schi, baschet. La „fina
lele“ de gimnastică, desfășura
te la Constanța au participat 
200 de elevi și eleve, eviden- 
țiidu-se reprezentativele re
giunilor Banat, Iași, Mureș 
Autonomă Maghiară ■ (fete), 
Bacău, Baia Mare, Mureș Au
tonomă Maghiară (băieți).

• întrecerile de atletism, 
favorizate acum de venirea 
primăverii, vor începe și ele în 
curînd. Etapa regională se va 
desfășura la 11-12 iunie, iar

'! pe Dunăre, 
Galați, va găzdui între 8-10 

I iulie actul final. In vederea 
I acestui eveniment pretutin

deni se fac intense pregătiri.
• se amena- 

. jează scurte piste, gropi cu 
nisip pentru sărituri etc.

• Cea mai îndrăgită compe
tiție școlară se pare a fi

I „Cupa orașelor pe regiuni“ 
| la fotbal, inaugurată la în- 
| ceputul lunii martie. „Zonele" 

care vor avea loc între 1-3 
iunie la Cluj (cîștigătorii re- 

I giunilor Baia Mare, Cluj, Ora- 
I dea, Timișoara,) Brașov, (cîș- 
| tigătorii regiunilor Hunedoa- 
■ ra, Mureș Autonomă Maghia

ră, Brașov și Craiova), Plo
iești (cîștigătorii regiunilor 

I Ploiești, Constanța, Pitești, 
I oraș București) și Iași (cîș- 
| tigătorii regiunilor Suceava, 
I Bacău, Iași) vor 
' echipele finaliste. Data fino 

lului n-a fost încă stabilită.
1 Incepînd cu viitorul an șco- 
I Iar și această competiție se va 
I organiza după principiul cam- 
| pionatului republican, plecîn- 

du-se de la etapa pe școală.

îmi 
mei 
mai 
mai

Pentru
pierdute înseamnă mult, pentru că 
a intrat 
chipelor
darea. Cu toate acestea, față de ul
timele două jocuri, partida de du
minică a fost ceva mai bună sub 
unele aspecte. S-a vădit acea do
rință de a învinge la jucători. 
Dar... nu este suficient să dorești 
un rezultat ci e mai important să 
găsești acele mijloace care te con
duc la el. U.T.A. a presat 70 de 
minute dar a practicat un joc fără 
orizont, fără o concepție clară. 
Adversarul, în schimb, a jucat 
pentru meci nul — s-a văzut asta 
și din așezarea pe teren. în fata 
acestei situații U.T.A. nu a găsit 
căile prin care să cîștige meciul 
cu toate că jucătorii ei au avut 
mai multe ocazii clare de a înscrie, 
ocazii ratate însă copilărește. A- 
ceasta din cauză ca execuțiile teh
nice nu au fost adaptate la cerin
țele fazei, la momentele jocului. 
Asistăm la meci și vedem că ju
cătorul își caută poziția favorabi
lă numai pentru el, nu și pentru 
coechipierii lui, ceea ce face ca 
execuția, faza să nu se desfășoare 
rapid și să-și găsească adversarul 
descoperit. Meciul de duminică 
mi-a dat prilejul să fac cîteva re
flecții : la antrenamente, la pregă
tirea fotbaliștilor trebuie să se 
pună accentul mai mult pe execu
țiile de mare finețe și cu scop tac
tic, acele pase precise, decisive, 
executate cu măiestrie și ingenio
zitate. Nu sînt pentru un fotbal de 
dantelării, dar totuși pentru un joc 
frumos cu execuții tehnice de cla
să pe care să le întîlnim nu numai 
la un jucător sau doi dintr-o echi
pă, ci la toți.

Dr. Mirtea Luca

tra-
îm-

Știința Cluj — Dinamo Bucu
rești 2—1 (1—1)

f
echi-

I desfășură la 11-1
frumosul oraș de 
rtntnfi

I
Idem se fac intens

In curțile școlilor

I
I
I
I
I
I
I
I
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în decurs de o săptămînă, 
pa de fotbal Universitatea din Cluj 
a oferit suporterilor săi cum se 
spune „una rece, una caldă". Cea 
rece : 2—2 cu Dinamo Pitești, după 
ce avusese un avantaj de 2 goluri 
și recent, cea „caldă" 2—1 cu echi
pa campioană, Dinamo București. 
In jocul cu Dinamo București, Uni
versitatea a aliniat o formație com
pusă din jucători cu o mare putere 
de luptă. S-a utilizat în postul de 
extremă dreaptă Marcu Pavel 
a cărui experiență, alături de ela
nul tinerilor, a dat tonul înaintării : 
pătrunderi în forță, șuturi din po
ziții dificile, de la distanță, des
chideri neașteptate. Ivansuc, cola- 
borînd direct cu extrema dreaptă 
în același timp a anihilat și pe a- 
părătorul dinamovist Ștefan.

Meciul s-a desfășurat într-o at
mosferă de mare luptă, în viteză, 
fazele succedindu-se de la o poartă 
la alta deosebit de 
de victorie fiind la 
și de o parte și de cealaltă. Dina
mo București, fa(ă de evoluțiile 
din toamnă mi-a plăcut prin jocul 
matur, incisiv în care au strălucit 
în mod deosebit Pîrcălab și Varga. 
Este una dintre echipele noastre 
bune. Cît privește jocul echipei 
clujene în ansamblu, pot. spune că 
Universitatea s-a comportat bine, 
ca de obicei în compania formații
lor fruntașe. Efortul echipei este 
îndreptat în prezent spre realizarea 
unor jocuri spectaculoase, superi
oare ca tehnicitate și aceasta nu 
numai pentru rezultate imediate, ci 
mai ales pentru public care ne ur
mărește cu deosebită simpatie pe 
toate stadioanele.

tenis de masă

rapid, dorința 
fel de aprinsă

în primele două părți ale 
campionatelor republicane de box ju-

a
cu
Barrie (Scoția) cu
doi al probei de dublu

minat tot cu 3—0 pe austriacul 
Heine.

La simplu 
xandru 
(Olanda) 
halca pe 
In turul
iele, Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca au învins cu 3—0 pere
chea Hovestadt, Geissler (R.D.G.),

feminin, Maria Ale- 
întrecut pe Bogmans 

3—0 și Eleonora Mi- 
3—0.

reuniunii ii-

„Europenele“ de

Daca 
nale a 
niori, întîlnirile au fost dîrze dar nu suficient 
de concludente, ultima a fost un adevărat festi
val pugilistic. Tinerii și-au disputat întîietatea. 
printr-un box care a furnizat clipe de emoție 
puternică spectatorilor, pe o durată de 4 ore 
„Schimbul de mîine" al boxului românesc, este 
asigurat. Printr-o muncă asiduă, continuă, ani
mată de sentimentul dăruirii, sportivii, cit și 
antrenorii, vor înregistra progrese remarcabile.

lntr-un cadru natural deo
sebit de pitoresc (arbori în
frunziți, pomii și liliacul in 
floare) s-a desfășurat, în o- 
rele dimineții, la baza hipică 
dintre Calea Plevnei și che
iul Dîmboviței, primele în
treceri ale „Cupei Primăve
rii" la călărie. De reținut : 
avalanșa unui număr mare 
de sportivi tineri care au 
dovedit îndeminare, adesea 
chiar măiestrie, în conduce
rea cailor, în dificilele pro
be ale curselor cu obstacole.

în sala Flo- 
reasca s-au des
fășurat trei par
tide de baschet 
din cadrul cam
pionatului cate
goriei A. Rînd 
pe rînd și-au a- 
rătat măiestria 
în incursiunile 
spre panouri, în 
precizia arun
cărilor la coș, 
baschetbaliștii 

de la Politehni
ca București, 
Aurul Brad, O- 
limpia M. I. 
București, Aca
demia Militară, 
I.C.F. și C.S.M.S. 
Iași. Una din fa
zele caracteris
tice, în imagi
nea alăturată.

desemna

Numeroși amatori de fotbal din Capitală au ținut să vadă 
neapărat „la lucru“ cele 4 echipe bucureștene din categoria B, 
care se numără printre fruntașele seriei întîi. Cuplajul trebuia 
să se desfășoare pe stadionul Republicii. Dar o măsură de ultim 
moment, decide punerea spectatorilor pe drumuri și dezmem
brarea cuplajului. Care-s motivele, factorii ce-au determinat 
această schimbare interesează mai puțin. Rău este că cei care 
au dorit să vizioneze cele 2 partide în cuplaj, în condiții 
optime nu regretă efortul că s-au deplasat la stadionul Poli
tehnica, după un drum făcut pină-n strada Izvor, pentru că au 
văzut un joc bun, tehnic, desfășurat într-un ritm vioi, cu faze 
spectaculoase, ci faptul că întîrziind, n-au mai găsit locuri 
decît pe acoperișuri, în pomi sau după gardurile de sîrifiă, fiind 
nevoiți să privească fazele doar printre capetele altor specta
tori. Un asemenea meci, indiferent de interesele subiective ale 
cluburilor, nu trebuia organizat 
de 2 000 de spectatori. Cine știe

Steaua a cîștigat cu 4—0 după 
cum se știe partida cu Politehnica 
Timișoara și scorul oglindește su
perioritatea evidentă demonstrată 
în timpul celor 90 de minute. Jo
cul bun al echipei militare a fost 
facilitat și de Comportarea nesa- PE SCURT

întîlnirea internațională de 
dintre echipele feminine ale

pe un teren cu o capacitate 
fotbal ciștigă pe orice teren.

Campionatele europene de tenis 
de masă au fost reluate ieri cu 
desfășurarea probelor individuale. 
La simplu masculin jucătorul ro
mân Dorin Giurgiucă ș-a calificat 
în* optimile de finală după ce a 
învins cu 3—0 pe Stein (R.D.G.) și 
cu același scor pe englezul David 
Neale. Radu Negul eseu a cîștigat 
în primul tur la Bierkens (Belgia) 
cu 3—0, iar în turul doi l-a eli-

șah
României și Iugoslaviei s-a înche
iat cu rezultatul de 9,5—6,5 punc
te în favoarea șahistelor române. 
La prima masă, Alexandra Nicolau 
și Katia Jovanovici au realizat fie
care cîte 1 plinct, iar la masa a 
doua Elisabeta Polihroniade a în
trecut-o cu 1,5—0,5 pe Lubița 
Jocici.

• în sala Teatrului de Estradă 
din Moscova s-a jucat ieri cea de-a 
4-a partidă a meciului pentru tit
lul mondial de șah dintre marii 
maeștri sovietici Tigran Petrosian 
și Boris Spasski. Partida s-a între
rupt la mutarea 41 cu un 
vantaj pozițional pentru ! 
dar specialiștii apreciază 
foarte posibil ca arbitrii să < 
neze astăzi o nouă remiză.

După cuțn se știe, scorul este 
deocamdată egal : 1,5—1,5 puncte.

ușor a- 
Spasski, 
că està 

consem-

e Miercuri, de la ora 16,30,- pe 
stadionul Republicii selecționata 
de fotbal a orașului București care 
se pregătește în vederea meciului 
de la Budapesta, va susține un 
joc . amical în compania echipei 
italiene Cagliari. Duminică, în ca
drul campionatului italian, Cagliari 
a învins cu 2—1 pe Juventus To- 
rino, ocupînd în prezent locul 10 
în clasament cu 27 de puncte, Ia 
egalitate cu A.C. Torino.

în deschidere, de la ora 14,45, 
Progresul București va întîlni for* 
mația bulgară Dunav Ruse.
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Solemnitatea sosirii înaltu
lui oaspete Și a persoanelor 
care îl însoțesc se încheie prin 
defilarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri, ca un 
pilc îmbujorat de soli ai pri
măverii, înconjoară cu dra
goste pe oaspeți, pe conducă
torii de partid de stat ai 
țării noaștre, oferindu-le flori 
și imbrățișîndu-i.

Salutînd pe oamenii muncii 
răniți în întîmpipare, tova
rășii Tito șl Ceaiișescu arcă 
apoi împreuna într-o mașihă 
deschisă, escortată de motdci- 
cliștl, care este urmată de ce
lelalte mașini oficiale.

De 1a aeroport pînă la reșe
dința înaltului Oaspete, de-a 
lungul șoselei și al parcurilor 
înverzite, al largilor bule var-

BELGRAD 18 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Luni dimineața a 
părăsit Belgradul președintele 
R.S.F . Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., Iosip Broz 
Tito, împreună cu soția, care, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
vor face o vizită oficială în 
România. Pe aeroportul Sur- 
ein din Belgrad, președintele 
R.S.F. Iugoslavia și persoa
nele care-1 însoțesc au fost 
conduși de Edvard Kardelj, 
președintele Skupștinei Fede
rale, Alexandar Rankovicî, vi
cepreședinte al R.S.F. Iugo
slavia, Ivan Goșnîak, locțiitor 
al comandantului suprem al

de, zeci de mii de bucureștenl 
saluta cu entuziasm. Aerul Vi
brează de ovații și aplauze. 
Florile și stegulețele sînt flu
turate ca mesaje ale prieteni
ei. Oaspeții fi conducătorii 
partidului șl statului nostru 
răspund aclamațiilor mulțimii.

Din primele clipe ale sosirii 
lor pe pămîntul românesc, 
oaspeții aU. fost întâmpinați cu 
întreaga căldură a prieteniei 
poporului nostru, expresia 
sentimentelor internaționaliste 
care Cimentează frăția popoa
relor celor două țări socia
liste.

★
Primirea oficială făcută to

varășului Iosip Broz Tito și 
persoanelor care îl însoțesc a 
fost transmisă de posturile 
noastre de radio și televi
ziune.

★

forțelor armate și secretar de 
stat pentru problemele apără
rii naționale, Djuro Pucar, 
președintele Comitetului Fe
deral al Uniunii asociațiilor 
luptătorilor din războiul de 
eliberăre națională, Iovan Ve- 
selinov, secretar al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Ser
bia, Boris Kraiger, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Fe
derale, Dușan Petrovici, pre
ședintele Skupștinei R.S. Ser
bia, membri ai C.C. âl U.C.I. 
și ai Vecei Executive Fede
rale și alte persoane oficiale.

A fost de față Ion Ciubo- 
taru, însărcinat cu afaceri a.i. 
ai Republicii Socialiste Româ
nia la. Belgrad și membri ai 
ambasadei.

începerea convorbirilor oficiale

I
I 
I
I

romàno -iugoslave 

pentru Porțile de Fier
Intre 12 și 18 aprilie s-au 

desfășurat la București lucră
rile Sesiunii a V-a a Comisiei 
mixte romàno-iugoslave pen-
tru Porțile de Fier.

Grupa română a Comisiei 
mixte a fost condusă de Oc
tavian Groza, adjunct al mini
strului energiei electrice, iar 
grupa iugoslavă de Hasan Și- 
liak, adjunctul secretarului fe
deral pentru industrie și co
merț.

Comisia a constatat că pla
nul de lucrări pe anul 1965 a 
fost realizat integral de cele 
două părți și că lucrările se 
desfășoară pe șantier în con
formitate cu programul gene
ral de execuție.

Comisia mixtă a stabilit mă
surile necesare pentru asigu
rarea în continuare a pregăti
rii și desfășurării în bune con
diții a execuției lucrărilor 
și pentru îndeplinirea unor 
sarcini legate de faza actuală 
a lucrărilor ce decurg din a- 
cordul și din celelalte docu
mente privind realizarea' și 
exploatarea sistemului hidroe
nergetic și de navigație Por
țile de Fier, încheiate între 
cele două țări.

Lucrările Sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
colaborare tovărășească . și 
prietenie.

(Agerpres)

Plecarea în Iugoslavia
a unei delegații de activiști ai P.C.R.

La invitația C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
luni seara a plecat spre Bel
grad, în schimb de experiență, 
o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Ion Stănescu. 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R.

La plecare pe peronul Gă
rii de Nord, au fost prezenți 
Mihail Florescu, membru al

C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru LaZăr, 
membru supleant al C.C. 'al 
P.C.R., șef adjunct de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion losefide, 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.C.R. București, acti
viști de partid.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la București.

(Agerpres)

Solemnitatea inminarii

unor înalte distincții

Luni seara, la Consiliul de 
Stat» tovarășul Chivu Stoica 
a, înmînat Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia“, clasa I, tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Cu același prilej, tovarășul 
Iosip Broz Tito a înmînat Or
dinul „Marea Stea a Iugosla
viei“ tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica și 
Ordinul „Steaua Iugoslaviei 
cu cordon“ tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer.

(Agerpres)

Luni după-amiază, la Pa
latul Republicii Socialiste Ro
mânia au început convorbirile 
oficiale între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Per
manent al Q.C, al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, membri ai Comite
tului Executiv și ai Prezidiu
lui Permanent al Ö.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședirlțl ai 
Consiliului de Miniștri, Flo
rian Dănălache, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ptim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid București, Cor
neliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Andrei Păcu- 
raru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Octavian Groza, adjunct al 
ministrului energiei electrice, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialist« România

în R.S.F. Iugoslavia, și Vasile 
Șandru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au 
participat tovarășii Țvietin 
Miatovici, secretarul Comite
tului Centră! al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Her- 
țegovina, membru al Comite
tului Exectftiv al Comitetului 
Central al Uplunji Comuniști
lor din Iugoslavia, Marko Ni- 
kezicl, secretar de stat pentru 
afacerile externe, membru al 
Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Alexandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive 
Federale, membru al Comite
tului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Giu- 
rița loikici, secretarul Comi

tetului Regional al Uniunii 
Comuniștilor din Regiunea 
Autonomă Voivedina, membru 
al Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
Republicii, membru al Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iak- 
șa Petrici, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, și Mi- 
lorad Peșici, șeful Direcției 
pentru Europa de răsărit din 
Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

(Agerpres)

IN RMAT
Delegația Secției sfaturilor 

populare de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, condusă de 
dr. Tibor Kovacs, adjunct al 
șefului secției, a făcut o vizită 
la Comitetul de Stat pentru 
îndrumarea și controlul orga
nelor locale ale administra
ției de stat, unde a fost pri
mită de Tiță Florea, vicepre
ședinte al comitetului, și Du
mitru Hoit, secretar general.

Membri delegației au făcut, 
de asemenea, vizite la Comi
tetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Finanțelor, Uniu
nea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție și la 
Consiliul Superior al Agricul
turii.

Delegația a vizitat cartiere 
noi și instituții de artă din
Capitală.

I
★

Luni dimineața, Alecu Cos- 
tică, vicepreședinte al Institu-

li
tului român 
culturale cu 
plecat la Helsinki pentru a 
participa la cea de-a 15-a ani
versare a Asociației de prie
tenie Finlanda-România.

pentru relațiile 
străinătatea, a

★

Atașatul de presă al Am
basadei Republicii Democrate 
Germane la București, Henry 
Korf, a oferit luni după-amia
ză un cocteil cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări de la 
crearea ziarului „Neues 
Deutschland“.

Au participat reprezentanți 
ai presei centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și co
respondenți ai presei străine 
la București.

(Agerpres)

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

. Toastul tovarășului
Iosip Broz Tito

(Urmare din pag. I)

succes a operei de construcție 
socialistă dau temelii noi și un 
conținut tot mai bogat relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare veci
ne și prietene. Ca urinare a 
politicii partidelor și statelor 
noastre, între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via se dezvoltă necontenit re
lații de colaborare frățească, 
multilaterală, bazate pe res
pect și avantaj reciproc, pe 
înaltele principii ale interna
ționalismului socialist. Un e- 
xemplu strălucit al rodniciei 
acestei colaborări îl constituie 
construirea în comun a siste
mului hidroenergetic și de na
vigație de Ia Porțile de Fier — 
obiectiv de importanță deose
bită, pentru economiile națio
nale ale celor două țări.

Poporal român acordă o 
înaltă prețuire muucii harni
cului și talentatului popor iu
goslav, se bucură de realizări
le sale remarcabile în dezvol
tarea economici și culturii, In 
ridicarea nivelului de viață 
materială și spirituală a celor 
ce muncesc.

Vizitîndu-ne țara, veți avea 
un nou prilej să cunoașteți 
nemijlocit munca și preocupă
rile poporului nostru, entu
ziasmul și dăruirea cu care 
muncește pentru înfăptuirea 
operei de desăvîrșire a cons
trucției socialiste, sentimente
le sale profund internaționa
liste, aspirațiile și lupta sa 
consacrate eauzei păcii și co
laborării între popoare.

Ne exprimăm satisfacția că 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia se manifestă 
pe arena internațională ca 
factori activi în lupta pentru 
progres social, pentru promo
varea în relațiile dintre state 
a principiilor respectării ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și 
suveranității naționale, pentru 
apărarea păcii și securității 
popoarelor.

Plinind în centrul politicii 
sale externe prietenia și co
laborarea frățească cu toate 
țările socialiste, România dez
voltă totodată relații multila
terale cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor 
socială. Pronunțîndu-se cu fer
mitate pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soar
ta, de a-și alege nestingherit 
regimul social, corespunzător 
năzuințelor și intereselor sale, 
tara noastră este solidară cu 
lupta popoarelor pentru liber
tate și independență națională, 
pentru democrație și progres 
social, împotriva imperialis
mului, a provocărilor și acțiu
nilor sale agresive, care pun 
în pericol pacea și securitatea 
internațională. Poporul și țara 
noastră își manifestă deplina 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez pentru libertatea și 
independența patriei sale.

Partidul Comunist Român 
consideră că interesele luptei 
pentru democrație, socialism 
și apărarea păcii cer întărirea

unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
Iiste.

Dragi oaspeți,

Astăzi vom începe convor
birile noastre. Exprim încă o 
dată convingerea că discuțiile 
pe care le vom purta, contac
tele cu oamenii muncii, întrea
ga dumneavoastră vizită în 
țara noastră vor constitui o 
nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
în interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Dorim, dragi tovarăși, să vă 
simțiți cît mai bine pe pă- 
mîntul României socialiste.

Ridic paharul pentru noi 
succese ale popoarelor Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia; pentru noi succese 
ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia; pentru sănătatea 
stimatului nostru oaspete, to
varășul Iosip Broz Tito, a to
varășei Iovanka Broz, a tutu
ror oaspeților noștri; pentru 
continua dezvoltare și întărire 
a relațiilor frățești dintre ță
rile și partidele noastre; pen
tru înflorirea prieteniei ro
màno-iugoslave; pentru pace 
în lumea întreagă !

Depuneri de coroane
Luni dimineața, președin

tele, Iosip Broz Tito .și per
soanele Oficiale care îl Înso
țesc au depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor' luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism și 
la Monumentul eroilor patriei.

Oaspeții au fost 'însoțiți de 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv- și • al 
Prezidiului Permanent al CU. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. George 
Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Aurel Mălnășan, ambasâdo-

rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad, și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Florian 
Dănălache, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid București, Vasile Fa- 
tilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai unor 
instituții centrale de stat și 
ai Sfatului Popular ai Capita
lei, generali șl ofițeri supe
rióri, numeroși locuitori ai 
Bucureștiului.

Gărzile de onoare, aliniate 
în fața monumentelor, eu 
prezentat onoruL

Au: fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia.

După depunerea coroanelor 
de flori, cei prezenți âu, păs
trat . un moment de recule
gere.

în rotonda Monumentului 
din Parcul Libertății, preșe
dintele Tito și persoanele care 
îl însoțesc s-au oprit în fața 
criptelor lui Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Dr. Petru Groza.

Solemnitățile s-au încheiat 
prin defilarea gărzilor de o- 
noare.,

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1) 

care ne-o arată oamenii mun
cii de Ia dv. Desigur, acestea 
sînt expresia sentimentelor 
de prietenie care leagă po
poarele noastre. Este cunoscut 
că aceste legături datează 
încă din trecutul îndepărtat, 
din năzuințele și lupta înru
dite ale popoarelor noastre 
pentru libertate, independen
ță națională și progres social. 
Pe lîngă interesele comune pe 
care Ie avem ca țări vecine, 
ne leagă astăzi și devotamen
tul profund față de cauza 
păcii, față de colaborarea in
ternațională pe baza egalității 
în drepturi și față de socia
lism.

De două decenii, oamenii 
muncii din țările noastre 
muncesc cu avînt pentru a în
făptui o amplă transformare 
socială și economică, în ca
drul căreia atit Iugoslavia, cît 
și România au obținut rezul
tate importante, care au 
schimbat profund înfățișarea 
celor două țări.

Pe aceste baze, pornind de 
Ia principiile egalității în 
drepturi și ale avantajului re
ciproc, precum și de la încre
derea și înțelegerea reciprocă, 
noi am dezvoltat simțitor, în
deosebi în ultimii ani, relațiile 
noastre în multe domenii.

Vorbind despre rezultatele 
rodnice ale colaborării noastre, 
doresc să amintesc în mod 
deosebit cea mai mare acțiune 
comună a noastră — construc
ția sistemului hidroenergetic 
Porțile de Fier, care prin di
mensiunile sale face parte, de
sigur, din rîndul marilor reali
zări de acest fel din lume. Da
torită eforturilor noastre co
mune, Porțile de Fier s-au 
transformat într-un mare șan
tier, unde muncitorii și ingine
rii iugoslavi și români colabo
rează cu succes pentru realiza
rea acestui proieet gigantic, 
care devine un simbol al cola
borării și prieteniei trainice a 
popoarelor Iugoslaviei și Ro
mâniei.

Activitatea Comisiei guver
namentale mixte iugoslavo- 
române a influențat favorabil 
asupra dezvoltării colaborării 
noastre economice. Prin noul 
acord de lungă durată este 
prevăzut ca în următorii cinei 
ani volumul schimburilor de 
mărfuri să crească de, 2,5 ori 
față de perioada precedentă. 
O importanță deosebită o 
prezintă faptul că ambele 
părți s-âu exprimat că sint 
gata să dezvolte cooperarea și 
specializarea în domeniul 
producției industriale, deoa
rece aceasta este fără îndo
ială în interesul dezvoltării 
noastre economice mai rapide. 
A fost încheiat și acordul pri
vind desființarea vizelor, ceea 
ce va contribui la apropierea 
cetățenilor noștri, Ia dezvol
tarea turismului și a legături
lor între centrele noastre tu
ristice. Relațiile prietenești

realizate între orașele de 
frontieră iugoslave și româ
nești contribuie, de asemenea, 
la apropierea popoarelor noa
stre.

Toate acestea, precum și 
schimburile tot mai numeroa
se de delegații ale organiza
țiilor noastre sociale, politice, 
culturale, științifice, sportive 
și altele arată că colaborarea 
noastră se găsește pe drum 
bun și că există condiții fa
vorabile peâtru dezvoltarea 
ei în continuare, pretutindeni 
unde acest lucru este realiza
bil și în interesul reciproc. 
Sînt convins că prin eforturi 
depuse în continuare și prin 
înțelegere reciprocă, care ca
racterizează relațiile iugosla
vo-romàne, vom putea dez
volta și mai mult această co
laborare.

Tovarășe și tovarăși,
Iugoslavia și România au, 

de asemenea, interese apro
piate și comune și pe plan in
ternațional, în primul rînd în 
lupta pentru apărarea păcii și 
dezvoltarea relațiilor interna
ționale pe baza egalității în 
drepturi. în această privință 
noi am colaborat cu succes în 
Organizația Națiunilor Unite, 
în timpul Conferinței inter
naționale cu privire la comerț 
și dezvoltare, și cu alte ocazii.

Noi sîntem serios îngrijo
rați din cauza agravării situa
ției din lume. După cîteva 
crize grele în relațiile inter
naționale, se părea că s-a 
pornit mai hotărît spre apli
carea principiului coexistenței 
pașnice active și spre rezol
varea problemelor internațio
nale arzătoare pe cale pașnică. 
S-a ajuns Ia o destindere în 
războiul rece, la o schimbare 
în abordarea problemelor in
ternaționale exclusiv de pe po
ziția grupărilor militar-politi- 
ce, la afirmarea mai pu
ternică a țărilor socialiste 
și neangajate în evenimen
tele internaționale și la ac
tivarea tuturor forțelor de
mocratice și iubitoare de pace 
din lume. în astfel de îm
prejurări s-a ajuns la o si
tuație relativ mai stabilă în 
Europa, ceea ce se exprimă 
și în îmbunătățirea relațiilor 
din Balcani, la care au con
tribuit nu într-o mică măsură 
și cele două țări ale noastre, 
în situația din Europa se pro
filează astăzi într-o oarecare 
măsură posibilitatea depășirii 
treptate a relațiilor create în 
condițiile încordării din vre
mea războiului rece. Nu pu
tem decît să salutăm astfel de 
tendințe de dezvoltare, expri- 
mîndu-ne că sîntem gata de 
u ne angaja activ și de a spri
jini deplin inițiativele care 
contribuie la relații mai bune 
între state, la rezolvarea pro
blemelor existente și Ia stabi
lirea unei păci trainice în Eu
ropa și în lume în general.

Din păcate, o astfel de des
tindere nu este realizată în

alte părți ale lumii, ci dimpo
trivă — situația se înrăută
țește tot mai mult și în ultimul 
timp, mai ales în Asia și A- 
frica apar noi focare primej
dioase de conflicte care ame
nință serios pacea și securita
tea mondială. Prin amestecul 
fără nici un scrupul în chesti
unile interne ale țărilor inde
pendente, forțele imperialiste 
și neocolonialiste încearcă să 
oprească dezvoltarea progre
sistă din lume și să înăbușe 
aspirațiile popoarelor spre li
bertate, independentă și egali
tate in drepturi.

în această privință cel mai 
evident exemplu este războiul 
din Vietnam, unde prin cea 
mai brutală folosire a forței 
armate străine se încearcă să 
se împiedice poporul vietna
mez de a hotărî singur asupra 
propriei soarte și a căilor sale 
de dezvoltare. După cum este 
cunoscut, noi am condamnat e- 
nergîc, în mai multe rînduri, 
o astfel de politică și mai ales 
atacurile aeriene ale Statelor 
Unite ale Americii asupra unei 
țări suverane — Republica 
Democrată Vietnam — arătind 
necesitatea găsirii unei soluții 
politice pașnice a acestei pro
bleme, pe baza drepturilor le
gitime ale poporului vietnamez 
și ale acordurilor de la Gene
va. Ca țară care ea însăși a 
dat jertfe enorme în lupta 
pentru libertate și indepen
dență, noi avem deplină înțe
legere și nutrim simpatie pen
tru poporul eroic din Vietna
mul de sud și lupta sa. Prin 
lupta și jertfele sale, Erontul 
Național de Eliberare s-a afir
mat ca reprezentant autentic 
al poporului din Vietnamul de 
sud și este evident că fără 
participarea lui nu poate exis
ta o soluție acceptabilă și jus
tă a problemei vietnameze. 
Fiind cel mai serios focar de 
război existent, unde posibili
tatea de extindere continuă a 
conflictului este mereu pre
zentă, problema vietnameză 
obligă toate forțele iubitoare 
de pace din lume la o activita
te cît mai largă și mai ener
gică.

De asemenea, noi nu putem 
permite ca în inițierea proce
sului de dezarmare să se gă
sească mereu noi piedici și să 
apară noi greutăți, mai ales în 
prezent cînd este actuală îm
piedicarea răspîndirii armelor 
nucleare. Acest lucru este va
labil și pentru rezolvarea pro
blemelor mari, care decurg din 
deosebirile enorme care exis
tă în gradul de dezvoltare a 
unor țări și regiuni ale lumii.

Organizația Națiunilor Uni
te, cel mai de seamă forum 
democratic mondial, ar trebui, 
după părerea noastră, să-și 
asume o responsabilitate mai 
mare și să fie mai hotărîtă în 
rezolvarea mai eficace a aces
tor probleme. Bineînțeles, a- 
cest lucru îl va putea realiza 
cu succes numai dacă va fl

într-adevăr universală și dacă 
în eforturile ei va primi spri
jinul constructiv al tuturor ță
rilor.

în actualele condiții comple
xe din lume, în fața tuturor 
forțelor iubitoare de pace și 
progresiste, îndeosebi în fața 
țărilor socialiste și a altor țări 
progresiste, stau o serie de 
sarcini de răspundere în ca
drul luptei pentru pace și pro
gres social. Presiunea crescîn- 
dă și trecerea forțelor imperia
liste și neocolonialiste la o- 
fensivă este desigur înlesnită 
de existența unor mari deose
biri în mișcarea muncitoreas
că internațională. Avînd încre
derea fermă în forțele progre
sului social și în victoria ine
vitabilă a mișcărilor de elibe
rare, care luptă pentru drep
turi umane elementare, în ine
vitabilitatea lichidării politicii 
de forță și de amestec și în 
necesitatea dezvoltării relații
lor internaționale întemeiate 
pe egalitate în drepturi, pe de
plina emancipare a popoarelor 
și țărilor, considerăm că, pe 
această bază, este posibilă 
angajarea tuturor forțelor pro
gresiste, iubitoare de pace și 
democratice care doresc și sînt 
în stare să se opună cu succes 
încercărilor forțelor reacționa
re și imperialiste de a opri 
roata istoriei.

Pornind de la acestea și a- 
plicînd consecvent principiile 
coexistenței pașnice și active. 
Iugoslavia socialistă a stabilit 
relații strinse de prietenie și 
colaborare cu multe țări din 
Asia și Africa, cu țările în curs 
de dezvoltare și întreține re
lații de prietenie cu toate ță
rile vecine, indiferent de deo
sebirile în sistemele sociale. 
Aș dori să subliniez îndeosebi 
extinderea continuă a colabo
rării noastre prietenești eu ță
rile socialiste din Europa.

Tovarășe și tovarăși, permi- 
teți-mi să ridic acest pahar în 
sănătatea secretarului general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale, în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Chivu Stoica, 
pentru fericirea și prosperita
tea poporului țării dv, pentru 
noi succese în dezvoltarea Re
publicii Socialiste România și 
pentru prietenia și colabora
rea popoarelor noastre.

Spectacol

Luni seara, la Teatrul de 
Operă și Balet a avut loc un 
spectacol de gală în onoarea 
președintelui R.S.F. Iugosla
via, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, și a 
tovarășei Iovanka Broz.

Alături de oaspeți, în lojile 
oficiale, ornate cu drapelele 
de stat ale celor două țări, au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer 
cu soția, alți conducători de 
partid și de stat.

Au participat membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureș- 
tene, ziariști români și străini. 

- Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sală, oaspe
ții iugoslavi și conducătorii 
partidului și statului nostru 
au fost salutați cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia și 
Republicii Socialiste România.

Programul artistic a cu
prins cîntece și dansuri popu
lare românești, piese instru
mentale și coregrafice, arii 
din opere. Au fost interpretate, 
de asemenea, cîntece ale po
poarelor din R.S.F. Iugoslavia. 
Și-au dat concursul Orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“, Orches
tra și corul Ansamblului For
țelor Armate, orchestrele 
populare reunite ale Filarmo
nicii de stat „George Enescu“. 
Radioteleviziunii și Sfatului 
popular al orașului București, 
formațiile de dansuri ale an
samblurilor Sfatului popular 
al orașului București, For
țelor Armate și „Ciocîrliâ“, 
precum și cunoscuți soliști 
vocali, instrumentiști și bale
rini.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea președintelui 
Iosip Broz Tito și a soției, 
precum și din partea condu
cerii de partid și de stat a 
țării noastre.

(Agerpres) '

Ceai in onoarea 
tovarășei Iovanka Broz

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
oferit luni după-amiază un 
ceai în onoarea tovarășei lo- 
vanka Broz.

Tovarășa Iovanka Broz a 
fost însoțită de tovarășele 
Zora Nikezici și Milka Petrici.

Au luat parte tovarășele 
Elena Maurer, Martha Dra
ghici, Lidia Niculescu-Mizil, 
Mia Groza, Suzana Gâdea, 
Maria Mănescu, Dana Mănes
cu, Maria Mălnășan.

(Agerpres)
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• Circulație fără accidente
© Diagnosticul cel mai sigur 
® Sculptura electronică

Pe unele porțiuni ale auto
străzilor ce se găsesc în S.U.A. 
s-a introdus de pe acum siste
mul „semnalizatoarelor acusti
ce“ de circulație. Cum funcțio
nează ele ? Cu ajutorul unui 
receptor special, instalat în au
tomobil, conducătorii sînt în
științați asupra diferitelor 
pericole ce se găsesc la 
tanțe apropiate.

Progresînd pe această 
se dă ca sigur că, peste 
va ani, electronica va asigura 
o circulație rutieră fără peri
cole de accidente. Automobi
lele vor fi prevăzute cu dis
pozitive ce vor putea fi con
duse automat de instalațiile 
electronice de pe marginea șo
selelor. Acestea vor asigura 
atît viteza maximă posibilă, 
cit și eliminarea tuturor ob
stacolelor.

Problema poate părea deo
camdată de domeniul fante
ziei, dar un prim pas a fost 
făcut, experimental, în An
glia. Un nou material brita
nic de control al circulației 
poate asigura, electronic, o 
„vedere de la înălțime“ a con
dițiilor de circulație din ora
șe, tunele și autostrăzi.

Despre ce este vorba ? Cir
culația este supravegheată pe 
o hartă electronică. Focuri in
dicatoare, sub formă de să
geți, arată sensul circulației; 
aceste focuri își schimbă cu
loarea, pe măsură ce condi
țiile de circulație variază în 
fiecare loc.

Aparatul se poate plasa în 
sala de control a circulației 
locale. El este complet auto
mat și funcționează cu un 
mic calculator care recepțio
nează datele transmise de de
tectorii instalați pe marginea 
străzilor sau șoselelor.

Nu este necesar ca cineva 
să supravegheze continuu a- 
ceastă hartă în continuă miș
care, pentru că o sonerie se 
aude atunci cînd se formează 
o defecțiune, și un vibrator 
previne tulburările mai grave. 
Se poate aprecia numărul de 
vehicule care se găsesc pe șo
sele comparînd între ele focu
rile indicatoare ce corespund 
la două puncte ale șoselei.

Radiocomunicațiile dintre 
hartă și mașinile organelor 
de reglementare a circula
ției fac posibil ca acestea să 
ajungă rapid la locul 
Calculatorul permite să 
teze simultan numeroși 
ai circulației și să se 
imediat, fără nici o întîrzie- 
re, cea mai bună soluție care 
se impune.

dorit. 
se tr-a- 
faetori 
aleagă
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Peste vreo zece sau două
zeci de ani (precizia nu se im
pune), cetățeanul, fără să iasă 
din casa lui, va putea obține 
din biblioteca publică orice 
carte necesară, va putea privi 
orice spectacol, va putea cum-

păra orice va dori din maga
zine...

Fără să iasă din casă, repe
tăm !

Oamenii de știință au și de
monstrat posibilitatea efectu
ării unui „abonament“ la bi
bliotecile publice. Evident, 
toate lucrările din aceste bi
blioteci sînt trecute pe micro
filme, așa încît conținutul u- 
nui volum destul de gros poa
te fi fotografiat pe o simplă 
foaie de film, nu mai mare 
decît o carte poștală ! Nu este 
imaginație, această perfor
manță a fost realizată încă 
din zilele noastre !

Transmiterea prin mijloa
ce electronice a acestei „fo
tografii“ microscopice de la 
bibliotecă pînă la casa omu
lui, se face într-o fracțiune 
de secundă. Apoi, fotografia 
este plasată în aparatul spe
cial de citit. Omul urmărește 
pe un ecran textul, ca și cum 
l-ar desprinde din filele cărții.

...Afară numai dacă nu pre
feră, cumva, ca textul să-i fie 
citit de mașina electronică 
specială. Dar asta, ceva mai 
tîrziu !

Poate că veți dori să vă du
ceți la fotograf ? Peste două
zeci sau treizeci de ani, foto
grafiile personale nu vor mai 
fi la modă. Ele vor fi înlocu
ite de „sculpturi“. Veți oferi 
în dar iubitei mica dumnea
voastră sculptură (bust sau 
numai cap), executată cu mare 
fidelitate de aparate electro
nice. Nici aici nu facem do
vadă de prea multă imagina
ție : asemenea aparate există, 
deocamdată, în stadiu experi
mental. Ele servesc, în primul 
rînd, industriei, pentru efec
tuarea de „copii conforme“ de 
pe diferite piese.

...Și acum, să presupunem, 
că vă îmbolnăviți. Pentru a 
vă cunoaște diagnosticul și 
tratamentul, vă veți îndrepta 
spre cel mai apropiat centru 
electrono-medicăl. Mașina de 
diagnostic va indica cu o pre
cizie inegalabilă, în cîteva se
cunde, de ce suferiți. După 
aceea, ținînd seama de carac
teristicile bolii dv. va arăta 
care este tratamentul de ur
mat, individualizat la maxi
mum.

Asemenea mașini de diag
nostic există și astăzi. în Fran
ța, s-a efectuat o experiență, 
supunîndu-se pacienți selec
ționați atît examenului mași
nilor, cît și acelora al medi
cilor. Deși mașinile electro
nice respective sînt încă în- 
tr-un stadiu neperfecționat, 
diagnosticele lor au fost în 90 
la sută din cazuri corecte, în 
timp ce diagnosticul medicilor 
era corect inițial numai în cir
ca 60—70 la sută din cazuri. 
Și trebuie remarcat că aseme
nea mașini mai pot fi încă 
mult perfecționate !
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Mi-am pus în gînd ca de 

data aceasta să mă ocup de 
necazurile mărunte, „nimicuri" 
de care ne lovim in fiecare zi 
și ne produc atîta bătaie de 
cap. Pentru aceasta am făcut 
pregătire serioasă. Mi-am pus 
într-o geantă tot ce este ne
cesar unui om care rezolvă tot, 
iar în alta — răbdare, multă 
răbdare. De ce? Păi dacă n-aș 
avea așa ceva, aș putea eu 
să aștept răspunsul tovarășu
lui prim secretar al Comite
tului raional Titu al U.T.C. la 
sesizarea noastră, timp de a- 
proape 3 luni de zile? Să nu 
credeți că scrisoarea respecti
vă privea vreo activitate des
fășurată undeva, pe planeta 
Marte. Nu, era vorba de o ac
tivitate culturală din comuna 
Românești, raionul Titu. 
deocamdată trecem
departe.

vin după cămăși în ziua de 
27 XII 1965. Dar la data res
pectivă nu am găsit-o pe res
ponsabila de tură și a trebuit 
să mai fac o „tură“ pe ziua 
de 29 a aceleiași luni. Și 
cum era închis am revenit 
după-amiază, dar ia-o pe res
ponsabilă de unde nu-i. M-am 
gîndit să nu fiu prea pisălog 
și n-am mai trecut pe la a- 
telierul cu pricina pînă la data 
de 7 ianuarie 1966.

Și... minune: responsabila

te, abia acum aflați că tova
rășa responsabilă „tratează 
fără simț de răspundere 
servirea populației“? Cam 
ziu!

M-am hotărît: cămășile 
le cumpăr de gata, mai ales că 
m-am mutat la țară, 
însurat, am făcut casă, mi-am 
cumpărat mobilă etc. 
spune nevastă-mea într-o zi: 
„Bărbate să știi că 
noastră, în ogradă e 
destul. Parcă mai

mari

de- 
tîr-

mi

M-nm

Ce-mi

în casa 
încă loc 
lipsește

ghid
săptămincil

MUZICA

Dar 
mai

I
8
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După cit îmi aduc aminte, 
cam prin 18 decembrie 1965 
am fost la cooperativa „Drum 
nou“ din Hunedoara cu mate
rial pentru două cămăși. Ne
inspirat însă, subsemnatul a 
dus și nasturii necesari. Res
ponsabila de tură mi-a spus să

era aici, cămășile gata călca
te, mă așteptau dar... nastu
rii, nasturii aceia ai mei, nu 
erau. Nu m-am supărat ci am 
rugat-o pe tovarășa responsa
bilă să-mi purtă nasturii mei 
la care, sincer să fiu, țineam 
foarte mult. De-lftunci, toate 
drumurile mele au dus pe la 
cooperativa cu pricina. De la 
serviciu treceam la atelierul 
respectiv, drumul la film era 
tot pe aici.

Dacă am văzut că nu rezolv 
nimic m-am adresat președin
telui cooperativei. Prin mar
tie, primesc și răspunsul. Așa 
am aflat că tovarășa responsa
bilă de tură a tratat, fără 
simț de răspundere deservirea 
populației. Oare așa se chea
mă cînd cineva te plimbă pe 
drumuri, îți răpește timpul li
ber, te face să consumi zeci 
de antinevralgice? Iar dum
neavoastră, tovarășe președin-

ceva?“. Acum avem un copil. 
Deci nu mai e loc nici pen
tru un ac și nu mai lipsește 
nimic. E, un băiat are tata! Și 
dacă a spart un geam, 
buie să faci? Dai fuga 
gazin și iei geamul, îl 
loc și gata. S-o credeți 
neavoastră că e așa.
dus și eu la magazinul 
textile și menaj din comuna 
Gornetul Cuib din raionul 
Tîrgoviște. Gestionarul, un bă
iat tinerel, foarte

— Ce i
— m-a 
bat el.

— Un
25 pe 40

ce tre
ia ma- 
pui la 
dam

ivi-am 
de

doriți? 
între-

amabil.

este tot parțial. Din aceste rin- » 
duri e greu de înțeles cum se ■ 
rezolvă practic problema. La n 
„Alimentara“ se vînd gea- g 
muri? sau gestionarul acestui “ 
magazin trebuie să fugă pînă h 
la „Textile și menaj“ să taie fi 
cu aparatul cu care e dotat? “ 
Și cum eu știu bine că a- B 
paratul cu pricina nu e elec- M 
tronic, și a tăia geamuri nu-i “ 
o filozofie, de ce nu îl dotați H 
pe gestionarul de la „Textile g 
și menaj“ cu un asemenea “ 
aparat? Meseria — ar învăța-o ți 
(iestul de repede.
/ Dar să lăsăm geamurile și să “ 
vă spun ceva foarte intere- r 
sânt. Mă adresez în primul | 
rînd celor care vor să slă
bească. Vreți să pierdeți din 
greutate în I 
pentru fiecare 25 __
biți-vă că nu vă mai întîlniți 
cu un asemenea <........
tușă-mea, de pildă, care are 
105 kg neto abia într-un an a 
scăzut 0,750 kg.

Știu că vreți să aflați me
toda. Iat-o: construiți o ladă în 
care să puteți încape comod. 
Rugați pe cineva să vă suie la 
„Mesagerie“ din comuna Cio- 
răști, raionul Rîmnicu Să
rat, cu destinația Sibiu. Aici o 
să vedeți miracolul. E proble
mă verificată. Un cumnat al 
meu (Constantin Oprișan, din 
Ciorăști) mi-a trimis la Sibiu 
un pachet care cîntărea 25 de 
kg. In gara Sibiu însă nu mai 
cîntărea decît 17,5 kg. Nu cu
nosc miracolul. Buletinul de 
expediție 880038 e clar (25 kg). 
Am să rog pe tovarășii de la 
„C.F.R." și „Poștă“ să ne ex
plice mai pe larg metoda pe 
care... nu vrem s-o învățăm.

Nu pot încheia aceste rîn- 
duri despre necazuri nici fără 
a adresa cîteva vorbe celor 
mici din orașul Pitești:

I
ți să pierdeți din g 
3 zile cîte 7,500 kg | 
are 25 kg? Gră- » 

mai întîlniți n 
chilipir. Mă- i 
clă. care are “

I
I
I

Dr. I. ClMPINA

Foto : AGERPRES

geam 
cm.

— Nu pot să 
vă dau decît u- 
nul de 2 mp.

— Eu nu fac 
vitrină, ci un 
ochi de geam.

— încercați 
și dumneavoa
stră prin sate
le vecine să-l 
tăiați.

Cum nu de
geaba mă chea
mă Costică Rezolvă Tot ce 
mi-am zis: Ia să mă adre
sez eu Uniunii raionale 
a cooperativelor de consum 
— Teleajen. După un timp, 
foarte scurt, 
punsul. Să 
dumneavoastră: 
magazinului textile și menaj e 
nou și nu se pricepe a tăia 
geamuri. Totuși (bine că există 
acest totuși) s-au luat măsuri 
ca gestionarul magazinului a- 
limentar, fiind dotat cu dia
mant pentru tăiat geamuri, să 
fie însărcinat să taie gea
muri tuturor consumatorilor, 
el cunoscînd această meserie.

în concluzie, sesizarea par
țial este justă".

Și răspunsul dumneavoastră

Mulți dintre ma
rii violoniști sau 
pianiști ai lumii au 
fost tentați în plină 
carieră solistică să 
pășească paralel și 
pe estrada dirijo
rală.

După scînteito- 
rul concert, de 
Brahms interpretat 
în recentul concert 
al Filarmonicii di
rijat de Mircea Ba- 
sarab, David Ois- 
trach ne dă prile
jul unui debut di
rijoral bucureștean 
la pupitrul primei 
orchestre a țării. în 
programul la care- 
și dă concursul u- 
nul din elevii ro
mâni ai maestrului 
— violonistul Ion 
Voicu în cunoscu
tul concert al lui 
Max Bruch — întîl- 
nim două mari lu
crări romantice : — 
Simfonia Il-a de 
Brahms (scrisă în

1877, și intrată în 
istoria muzicii sub 
numele de „Pasto
rala lui Brahms“) 
și o simfonie foarte 
puțin cunoscută a 
lui Schubert (scrisă 
în 1815 lipsită ca și 
prima simfonie 
schubertiană de o 
reală individuali
tate, dar distingîn- 
du-se în mod deo
sebit — cum defi
nește V. Konen — 
„printr-o anumită 
amploare a viziu
nii“).

Un alt șef de or
chestră străin (diri
jorul italian Napo- 
leone Annovazzi) a- 
pare la pupitrul or
chestrei simfonice 
a Radioteleviziunii 
unde ne va prezen
ta Tripticul simfo
nic al lui Zeno Van- 
cea, Concertul nr. 
4 de Saint Saens 
(solist pianistul 
francez Raffi Pe-

trossian) și Simfo
nia fantastică a lui 
Berlioz.

Cu totul îmbucu
rătoare este în a- 
ceastă săptămînă a- 
genda de cameră în 
care găsim recita
lurile sopranei Io- 
landa Mărculescu, 
pianistei Maria
Cristian (avînd
printre altele in 
program „Studiile 
simfonice“ ale lui 
Schumann și o so
nată în primă au
diție de Skriabin), 
violonistului A. A. 
Sarvaș și al cvinte
tului de suflători 
„București“ ce ne 
va prezenta lucrări 
de Haydn, Kapp și 
Rieger.

La Operă, din pă
cate, din nou o săp
tămînă dominată 
de lucrări arhipro- 
gramate.

I. S.

î
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Desene de NEAGU RĂDULESCU

primesc răs- 
vi-l citesc și 

„Gestionarul

— Dragi copii, nenea Cos
tică Rezolvă Tot nu v-a uitat. 
Puteți merge oricînd la cofe
tăria „București“ din orașul 
vostru să mîncați prăjituri, 
ciocolată, bomboane, îngheța
tă, să beți., suc.

Pe nenii aceea care beau... 
rom, coniac, trei și cinci ste
le, i-am „transferat“ în altă 
parte.

Pe curînd
COSTICĂ REZOLVA TOT 

pentru conf.
GH. NEAGU

(după scrisorile coresponden
ților voluntari: Florea Tistu- 
leasa, Liviu Bîrză, Dumitru 
Păduraru, Eustațiu Brebenel 
și Al. Gheorghe.

HAIDUCII — Această producție cinematografică este mai 
mult decît un film: ea marchează începutul unui gen. Așa 
cum există westernul, filmul de mantie și spadă, filmul po
lițist, sperăm că în curînd genurile cinematografului vor 
consemna și filmul cu haiduci un specimen nu mai puțin 
spectaculos și generos decît cele mai reușite pelicule ale 
genului.

Filmul consemnează un dublu debut: cel al tînărului regi
zor Dinu Cocea și cel al filmului românesc într-un dome
niu cu totul nou al cinematografului.

NU PLlNGE, PETER — Distins la festivalul național al 
filmului iugoslav de la Pola cu „Arena de aur“ pentru sce
nariu și regie, și „Arena de argint“ pentru cea mai bună 
partitură muzicală, filmul regizorului sîrb France Stiglic 
(căruia i-am mai văzut dramaticul „Al noulea cerc") se im
pune ca o realizare cu totul remarcabilă a cinematografiei 
din țara vecină și prietenă. Read.ucînd pe ecran lupta eroică 
a partizanilor iugoslavi, filmul realizează totodată o fru
moasă și delicată poveste de dragoste.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN — Realizat prin se
lecția unui bogat material de arhivă, acest documentar al 
studiourilor sovietice evocă viața și activitatea revoluțio
nară a lui V. I. Lenin. Filmul are un puternic fior liric, fi
ind împărțit în trei mari capitole: Primăvara speranței, 
Primăvara ofensivei, Primăvara victoriei.

PARCAREA INTERZISA — O comedie realizată într-un 
ritm infernal, în care urmăririle și goanele se înlănțuie una 
după alta, în care muzica și zgomotele suplinesc perfect 
vocea omenească. E un film care adeseori are adresă la 
bătrînii comici danezi Pat și Patașon și la întreaga școală 
a comediei mute. Pe undeva, această peliculă veselă a ci
neaștilor suedezi este influențată și de Gopo cu al său 
„S-a furat o bombă“.

Zilele filmului cehoslovac — Se vor desfășura în zilele 
de 21, 22 și 23 aprilie cu filmele „Atentatul“ (o excelentă 
realizare cinematografică care prezintă, cunoscutul atentat 
împotriva lui Von Heydrich dintr-un punct de vedere cu 
totul inedit), „O clasă neobișnuită“ (o comedie tinerească 
cu eroi elevi de liceu) și „Magazinul de pe strada mare“.

La Cinematecă rulează „Tăcerea e de aur“ (orele 
10—12—14).

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii puteți vi
ziona următoarele filme : Winnetou, Fifi înaripatul, Old 
Shatterhand.

Nu pierdeți aceste filme : Răscoala, Tom Jones, Procesul 
alb, Fifi înaripatul, Pinguinul, Beata, Tăcerea e de aur.

A. T.Zile de primăvară in parcul „23 August“ din Capitală

Continuăm să publicăm, în numărul de azi al ziarului 
nostru, alte puncte de vedere în legătură cu rolul și locul pe 
care-1 ocupă desenul tehnic în școala profesională.

La întrebările noastre :

1. Considerați că însușirea mai temeinică de către elevi a 
desenului tehnic depinde numai de sporirea numărului de ore 
afectat acestui obiect ?

2. Ce credeți că pot face școala, cadrele didactice de la 
locul unde funcționați ? Cum vedeți rolul cabinetelor de 
desen ?

3. Este corespunzător raportul dintre orele teoretice de 
desen și cele rezervate aplicațiilor ?

...au răspuns cadre didactice, diferiți specialiști. Iată cîteva 
din răspunsurile primite.

nu poate fi de cel mai mare 
folos. S-ar impune elaborarea 
de manuale pe ani de studii și 
în raport de meserie sau spe
cialitate. Propun, ca la sesiu
nile de lecturi pedagogice ce le 
țin cabinetele metodice ale în
vățămîntului profesional și 
tehnic să se acorde un loc mai 
mare modului în care se predă

schițeze, să deseneze și să in
terpreteze corect orice desen 
tehnic, deoarece procesul de 
producție, în diferitele lui faze 
— de la concepție, la proiectare 
și pînă la execuție — este 
efectuat, urmărit și controlat 
după desene tehnice. Realita
tea este că deficiențele în legă
tură cu predarea și însușirea

generale, aș propune mărirea 
numărului de ore în primul an 
al școlii profesionale, la 3 sau 
4 ore pe săptămînă în primul 
trimestru. Din acestea 1—2 ore 
să fie rezervate pentru dese
nul de proiecție. Elevii ar că
păta astfel deprinderea de a 
vedea în spațiu și s-ar putea 
corela, totodată, programa de

văzute 17 ore din 68. Este ade
vărat că volumul mare de cu
noștințe teoretice care trebuie 
predate elevilor limitează nu
mărul orelor aplicative. Dar 
tot adevărat e că pentru 
formarea deprinderilor practi
ce elevii trebuie îndrumați si 
controlați de către profesori în 
mod continuu pe parcursul a

Cabinetele de desen 
pot fi mai bine 

organizate
însușirea noțiunilor de desen 

tehnic cere, înainte de toate, 
un timp continuu de lucru la 
planșetă,1 în special în anii II și 
III. Din acest punct de vedere 
sînt de părere că ponderea 
orelor de desen tehnic în pla
nul de școlarizare aprobat de 
Ministerul Învățămîntului nu 
este corespunzătoare. In ace
lași timp, din constatările orga
nelor de îndrumare și control 
ale Direcției personal și învă- 
țămînt din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
rezultă, totuși, că există încă 
lipsuri la unele unități școlare 
în ce privește mai buna valori
ficare chiar și a celor două ore 
de desen tehnic ce sînt acor
date săptămînal. Aceste defi
ciențe privesc slaba organizare

și dotare a cabinetelor de de
sen, cît și interesul scăzut al 
unor cadre didactice în preda
rea acestui obiect.

Este cazul să amintesc aici că 
deficiențele, care există încă, 
sînt legate în special de folosi
rea mai intensă a posibilităților 
locale, de inițiativa și preocupa
rea de care trebuie să dea do
vadă conducerile de întreprin
deri, școlile și cadrele didacti
ce. La școala profesională din 
Medgidia, de pildă, există două 
cabinete de desen tehnic. Unul 
din ele are o dotare destul 
de buna, celălalt este organizat 
defectuos. Cabinete de desen 
necorespunzătoare cerințelor 
actuale au școlile de pe lin
gă uzinele „Autobuzul“, E- 
îectroaparataj“ din București 
și altele. Dar nu este vorba nu
mai de acest lucru. Un rol foar
te important îl poate avea ma
nualul de desen. Sînt de 
părere că un manual unic, 
așa cum este editat în prezent,

Locul desenului tehnic 
în școlile profesionale

desenul tehnic în școlile profe
sionale Consider, de asemenea, 
ca o lacună faptul că, la ora 
actuală nu există o metodică 
de predare a desenului tehnic.

Ing. VICTOR IIlNCU
Direcția personal și invățămint 

M.I.C.M.

Ore de teorie 
sînt multe. Pentru 

aplicații... mai puține
Muncitorii pe care noi îi 

pregătim trebuie să știe să

noțiunilor de desen tehnic apar 
încă de la admiterea în școala 
profesională . și chiar înainte 
de această dată. Sînt, așadar, 
și eu de părerea celorlalți par- 
ticipanți la discuție în sensul 
că numărul de ore afectat în 
clasele V—VIII pentru desenul 
tehnic este suficient, dar îm
părțirea lor în toți acești 4 ani 
duce la pulverizarea cunoștin
țelor (și așa minime) ce li se 
dau probabililor candidați la 
școala profesională.

în cazul în care, din diferite 
motive, nu se pot comasa cele 
aproximativ 50 de ore de desen 
tehnic în ultimul an al școiii

desen cu orele de practică din 
atelierul-școală.

Pentru însușirea temeinică a 
desenului tehnic și a formării 
deprinderilor în executarea 
schițelor și desenelor un rol 
important îl are stabilirea unui 
raport just, prin planul de în- 
vățămînt, între teorie și apli
cații.

în prezent, în planificările 
tematice există un număr in
suficient de ore pentru aplicații 
propriu-zise. Pentru anul I, de 
pildă, sînt prevăzute 22 de ore 
din totalul de 68. Același lucru 
este valabil și pentru anul II 
unde, pentru aplicații sînt pre-

multor ore și aceasta nu se 
poate face decît în timpul apli
cațiilor.

Ing. MIHAI MĂRGHESCU
Școala profesională-Călan

Materialul didactic 
să corespundă 

programelor școlare !
Prima propunere pe care aș 

dori s-o fac în cadrul acestei 
discuții este aceea ca, la intra
rea în școala profesională, să 
se facă și o verificare asupra

cunoștințelor de desen (în spe
cial desen geometric) pe rare 
le posedă candidații. Aceasta, 
în vederea unei selecții cores
punzătoare mai ales pentru 
meseriile de frezor, strungar, 
lăcătuș. Consider, de aseme 
nea, necesar să se introducă 
în programa de învătămînt un 
număr de ore mai mare pentru 
predarea și aplicarea noțiunilor 
de desen geometric, unde se 
constată serioase goluri în cu
noștințele elevilor candidați. 
S-au mai referit și alți partici- 
panți la această discuție la nu
mărul mic de ore care este afec
tat aplicațiilor. Desenul teh
nic nu poate fi însușit fă- 
cînd doar lectura unor ma
nuale. La propunerile noa
stre s-a răspuns uneori că 
școlile profesionale nu formea
ză desenatori sau proiectant!. 
Cred că acest punct de 
vedere nu-i just. Atît pro
iectantul cît și executantul, ci
tind desenul tehnic trebuie 
să-și imagineze reperul respec
tiv în spațiu. Proiectantul sau 
desenatorul transpune obiectul 
din spațiu în plan, iar muncito
rul, pentru a executa bine pie
sa, trebuie să și-o imagineze 
în spațiu cu ajutorul reprezen
tării în pian. După părerea 
mea, ambele operații cei în ge
neral, aceleași cunoștințe.

Sînt de părere că și cadrele

didactice din școala noastră au 
mai multe posibilități pentru a 
îmbunătăți modul de predare a 
desenului tehnic. Tocmai de a- 
ceea cred că va trebui să de
punem eforturi mai mari pen
tru buna organizare și dotare 
a cabinetului de desen. Aici 
există material didactic cores
punzător ca număr, dar el nu 
este în concordanță cu progra
mele școlare în special pentru 
anii II și III

Elevul trebuie să aibă la ora 
de desen piesa în fața sa, să o 
înțeleagă și numai după aceas
ta să treacă la executarea schi
ței. I se dezvoltă astfel gîndi- 
rea tehnică, atribut Indispen
sabil unui viitor meseriaș.

ION PLĂMĂDEALĂ
Școala profesională 
„Industria sîrmei“

Cimpia Turzii

Anchetă realizată de I. BODEa

I



U I Sesiunea Comisiei mixte

(Urmare din pag. I)

Solemnitatea sosirii înaltu
lui oaspete și a persoanelor 
care îl însoțesc se încheie prin 
defilarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri, ca un 
pilc îmbujorat de soli ai pri
măverii, înconjoară cu dra
goste pe oaspeți, pe conducă
torii de partid de stat ai 
țării noastre, oferindu-le flori 
și îmbrățișîndu-i.

Salutând pe Oamenii muncii 
văniți în întînipinare, tova
rășii Țito și Ceaușescu urcă 
apoi împreună înțr-o mașihă 
deschisă, escortată de motdci- 
cliștl, care este urmată de ce
lelalte mașini oficiale.

De la aeroport pînă la reșe
dința înaltului oaspete, ăe-a 
lungul șoselei și al parcurilor 
înverzite, al largilor bulevar-

■dr

BELGRAD 18 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeănu, 
transmite ; Luni dimineața a 
părăsit Belgradul președintele 
R.S.F . Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., Iosip Broz 
Tito, împreună cu soția, care, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
vor face o vizită oficială în 
România. Pe aeroportul Sur- 
ein din Belgrad, președintele 
R.S.P. Iugoslavia și persoa
nele care-1 însoțesc au fost 
conduși de Edvard Kardelj, 
președintele Skupștinei Fede
rale, Alexandar Rankovicî, vi
cepreședinte al R.S.F. Iugo
slavia, Ivan Goșnîak, locțiitor 
al comandantului suprem al

Solemnitatea 

unor înalte

Luni seara, la Consiliul de 
Stat, tovarășul Chivu Stoica 
a. laminat Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia“, clasa I, tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

(Urmare din pag. I)

succes a operei de construcție 
socialistă dau temelii noi și un 
conținut tot mai bogat relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare veci
ne și prietene. Ca urmare a 
politicii partidelor și statelor 
noastre, între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via se dezvoltă necontenit re
lații de colaborare frățească, 
multilaterală, bazate pe res
pect și avantaj reciproc, pe 
înaltele principii ale interna
ționalismului socialist. Un e- 
xemplu strălucit al rodniciei 
acestei colaborări îl constituie 
construirea în comun a siste
mului hidroenergetic și de na
vigație de Ia Porțile de Fier — 
obiectiv de importanță deose
bită, pentru economiile națio
nale ale celor două țări.

Poporul român acordă o 
înaltă prețuire muncii harni
cului și talentatului popor iu
goslav, se bucură de realizări
le sale remarcabile în dezvol
tarea economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de viață 
materială și spirituală a celor 
ce muncesc.

Vizitîndu-ne țara, veți avea 
un nou prilej să cunoașteți 
nemijlocit munca și preocupă
rile poporului nostru, entu
ziasmul și dăruirea cu care 
muncește pentru înfăptuirea 
operei de desăvîrșire a cons
trucției socialiste, sentimente
le sale profund internaționa
liste, aspirațiile și lupta sa 
consacrate cauzei păcii și co
laborării între popoare.

Luni dimineața, președin
tele, Iosip Broz Titțț și per
soanele Oficiale care îl înso
țesc au depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor' luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism și 
la Monumentul eroilor patriei.

Oaspeții au fost 'însoțiți de 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv și' al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliulul .de Miniștri, Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, George 
MacovescU, adjunet al . mi
nistrului afacerilor externe. 
Aurel Malnășan, ambasado

de, zeci de mii de bucureștenl 
salută cu entuziasm. Aerul Vi
brează de ovații și aplauze. 
Fiorite și stegulețele sînt flu
turate ca mesaje ale prieteni
ei. Oaspeții și conducătorii 
partidului și statului nostru 
răspund aclamațiilor mulțimii.

Din primele clipe ale sosirii 
lor pe pămîntul româhesc, 
oaspeții au fost întâmpinați cu 
întreaga căldură a prieteniei 
poporului nostru, expresia 
sentimentelor internaționaliste 
care Cimentează frăția popoa
relor Célór ’ dòtta țări socia
liste.

★

Primirea oficială făcută to
varășului Iosip Broz Tito și 
persoanelor care. îl însoțesc a 
fost transmisă de posturile 
noastre de radio și televi
ziune.

forțelor armate și secretar de 
stat pentru problemele apără
rii naționale, Djuro Pucar, 
președintele Comitetului Fe
deral al Uniunii asociațiilor 
luptătorilor din războiul de 
eliberare națională, Iovan Ve- 
selinov, secretar al. C.C. al 
Uniunii . Comuniștilor din Ser
bia, Boris Kraiger, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Fe
derale, Dușan Petrovici, pre
ședintele Skupștinei R.S. Ser
bia, membri ai C.C. al U.C.I. 
și ai Vecei Executive Fede
rale și alte persoane oficiale.

A fost de față Ion Ciubo- 
taru, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad și membri ai 
ambasadei.

A A1;- </'<■»•mmmarii
distincții

Cu același prilej, tovarășul 
Iosip Broz Tito a înmînat Or
dinul „Marea Stea a Iugosla
viei“ tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica și 
Ordinul „Steaua Iugoslaviei 
cu cordon“ tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer.

(Agerpres)

Toastu l tovarășii lui 
Nicolae Ceaușescu

. Toastul tovarășului 
Iosip Broz Tito

Ne exprimăm satisfacția că 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia se manifestă 
pe arena internațională ca 
factori activi în lupta pentru 
progres social, pentru promo
varea în relațiile dintre state 
a principiilor respectării ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și 
suveranității naționale, pentru 
apărarea păcii și securității 
popoarelor.

Punînd în centrul politicii 
sale externe prietenia și co
laborarea frățească cu toate 
țările socialiste, România dez
voltă totodată relații multila
terale cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor 
socială. Pronunțîndu-se cu fer
mitate pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-șî hotărî singur soar
ta, de a-și alege nestingherit 
regimul social, corespunzător 
năzuințelor și intereselor sale, 
țara noastră este solidară cu 
lupta popoarelor pentru liber
tate și independență națională, 
pentru democrație și progres 
soeial, împotriva imperialis
mului, a provocărilor și acțiu
nilor sale agresive, care pun 
în pericol pacea și securitatea 
internațională. Poporul și țara 
noastră își manifestă deplina 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez pentru libertatea și 
independenta patriei sale.

Partidul Comunist Român 
consideră că interesele luptei 
pentru democrație, socialism 
și apărarea păcii cer întărirea 

Depuneri de coroane
rul Republicii Socialiste Ro
mânia îa Belgrad, și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Florîan 
Dănălache, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. ăl P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid București, Vasilț Fa- 
tilineț, secretar al C.C. al 
P.C;R., membri ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai unor 
instituții centrale da stat și 
ai Sfatului Popular aî Capita
lei, generali și ofițeri supe
riori, numeroși locuitori ai 
Bucureștiului.

Gărzile de onoare, aliniate 
în fața monumentelor, eu 
prezentat onoruL

începerea convorbirilor oficiale

I 
I 
I
I

Luni după-amiază, la Pa
latul Republicii Socialiste Ro
mânia au început convorbirile 
oficiale între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Dragi oaspeți,

Astăzi vom începe convor
birile noastre. Exprim Încă o 
dată convingerea că discuțiile 
pe care le vom purta, contac
tele cu oamenii muncii, întrea
ga dumneavoastră vizită în 
țara noastră vor constitui o 
nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
în interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Dorim, dragi tovarăși, să vă 
simțiți cit mai bine pe pă
mîntul României socialiste.

Ridic paharul pentru noi 
succese ale popoarelor Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia; pentru noi succese 
ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia; pentru sănătatea 
stimatului nostru oaspete, to
varășul Iosip Broz Tito, a to
varășei Iovanka Broz, a tutu
ror oaspeților noștri; pentru 
continua dezvoltare și întărire 
a relațiilor frățești dintre ță
rile și partidele noastre; pen
tru înflorirea prieteniei ro
màno-iugoslave; pentru pace 
în lumea întreagă !

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia.

După depunerea coroanelor 
de flori, cei prezenți au. păs
trat un moment de recule
gere.

în rotonda Monumentului 
din Parcul Libertății, preșe
dintele Tito și persoanele care 
îl însoțesc s-au oprit în fața 
criptelor lui Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Dr. Petru Groza.

Solemnitățile s-au încheiat 
prin defilarea gărzilor de o- 
noare.,

(Agerpres)

Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, membri ai Comite
tului Executiv și ai Prezidiu
lui Permanent al G.C. al 
P.C.R., prim-vicepreșediilți ai 
Consiliului de Miniștri, Flo
rian Dănălache, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ptxm-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid București, Cor
neliu Măpescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Andrei Păcu- 
raru, membru al C C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Octavian Groza, adjunet al 
ministrului energiei electrice, 
Aurel Malnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

care ne-o arată oamenii mun
cii de Ia dv. Desigur, acestea 
sînt expresia sentimentelor 
de prietenie care leagă po
poarele noastre. Este cunoscut 
că aceste legături datează 
încă din trecutul îndepărtat, 
din năzuințele și lupta înru
dite ale popoarelor noastre 
pentru libertate, independen
ță națională și progres social. 
Pe lingă interesele comune pc 
care le avem ca țări vecine, 
ne leagă astăzi și devotamen
tul profund față de cauza 
păcii, față de colaborarea in
ternațională pe baza egalității 
în drepturi și față de socia
lism.

De două decenii, oamenii 
muncii din țările noastre 
muncesc cu avînt pentru a în
făptui o amplă transformare 
socială și economică, în ca
drul căreia atit Iugoslavia, cît 
și România au obținut rezul
tate importante, care au 
schimbat profund înfățișarea 
celor două țări.

Fe aceste baze, pornind de 
Ia principiile egalității în 
drepturi și ale avantajului re
ciproc, precum și de la încre
derea și înțelegerea reciprocă, 
noi am dezvoltat simțitor, în
deosebi in ultimii ani, relațiile 
noastre în multe domenii.

Vorbind despre rezultatele 
rodnice ale colaborării noastre, 
doresc să amintesc în mod 
deosebit cea mai mare acțiune 
comună a noastră — construc
ția sistemului hidroenergetic 
Porțile de Fier, care prin di
mensiunile sale face parte, de
sigur, din rindul marilor reali
zări de acest fel din lume. Da
torită eforturilor noastre co
mune, Porțile de Fier s-au 
transformat într-un mare șan
tier, unde muncitorii și ingine
rii iugoslavi și români colabo
rează cu succes pentru realiza
rea acestui proieet gigantic, 
care devine un simbol al cola
borării și prieteniei trainice a 
popoarelor Iugoslaviei și Ro
mâniei.

Activitatea Comisiei guver
namentale mixte iugoslavo- 
române a influențat favorabil 
asupra dezvoltării colaborării 
noastre economice. Prin noul 
acord de lungă durată este 
prevăzut ca în următorii Cinci 
ani volumul schimburilor de 
mărfuri să crească de, 2,5 ori 
față de perioada precedentă. 
O importanță deosebită o 
prezintă faptul că ambele 
părți s-ău exprimat că silit 
gata să dezvolte cooperarea și 
specializarea în domeniul 
producției industriale, deoa
rece aceasta este fără îndo
ială în interesul dezvoltării 
noastre economice mai rapide. 
A fost încheiat și acordul pri
vind desființarea vizelor, ceea 
ce va contribui Ia apropierea 
cetățenilor noștri, Ia dezvol
tarea turismului și a legături
lor între centrele noastre tu
ristice. Relațiile prietenești 

în R.S.F. Iugoslavia, și Vasile 
Șandru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au 
participat tovarășii Țviețin 
Miatovipi, secretarul Comite
tului Central al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Her- 
țegovina, membru al Comite
tului Exectftiv al Comitetului 
Central al Upiunji Comuniști
lor din Iugoslavia, Marko Ni- 
kezici, secretar de stat pentru 
afacerile externe, membru al 
Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via,. Alexandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive 
B’ederale, membru al Comite
tului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Giu- 
rlța Ioikici, secretarul Comi

realizate între orașele de 
frontieră iugoslave și româ
nești contribuie, de asemenea, 
la apropierea popoarelor noa
stre.

Toate acestea, precum și 
schimburile tot mai numeroa
se de delegații ale organiza
țiilor noastre sociale, politice, 
culturale, științifice, sportive 
și altele arată că colaborarea 
noastră se găsește pe drum 
bun și că există condiții fa
vorabile pefttru dezvoltarea 
ei în Continuare, pretutindeni 
unde acest lucru este realiza
bil și în interesul reciproc. 
Sînt convins că prin eforturi 
depuse în continuare și prin 
înțelegere reciprocă, care ca
racterizează relațiile iugosla
vo-romàne, vom putea dez
volta și mai mult această co
laborare.

Tovarășe și tovarăși,
Iugoslavia și România au, 

de asemenea, interese apro
piate și comune și pe plan in
ternațional, în primul rînd în 
lupta pentru apărarea păcii și 
dezvoltarea relațiilor interna
ționale pe baza egalității în 
drepturi. în această privință 
noi am colaborat cu succes în 
Organizația Națiunilor Unite, 
în timpul Conferinței inter
naționale cu privire la comerț 
și dezvoltare, și eu alte ocazii.

Noi sîntem serios îngrijo
rați din cauza agravării situa
ției din lume. După cîteva 
crize grele în relațiile inter
naționale, se părea că s-a 
pornit mai hotărît spre apli
carea principiului coexistenței 
pașnice active și spre rezol
varea problemelor internațio
nale arzătoare pe cale pașnică. 
S-a ajuns la o destindere în 
războiul rece, la o schimbare 
în abordarea problemelor in
ternaționale exclusiv de pe po
ziția grupărilor militar-politi
ce, la afirmarea mai pu
ternică a țărilor socialiste 
și neangajate în evenimen
tele internaționale și Ia ac
tivarea tuturor forțelor de
mocratice și iubitoare de pace 
din lume. In astfel de îm
prejurări s-a ajuns Ia o si
tuație relativ mai stabilă în 
Europa, ceea ce se exprimă 
și în îmbunătățirea relațiilor 
din Balcani, la care au con
tribuit nu într-o mică măsură 
și cele două țări ale noastre, 
în situația din Europa se pro
filează astăzi într-o oarecare 
măsură posibilitatea depășirii 
treptate a relațiilor create în 
condițiile încordării din vre
mea războiului rece. Nu pu
tem decît să salutăm astfel de 
tendințe de dezvoltare, expri- 
mîndu-ne că sîntem gata de 
a ne angaja activ și de a spri
jini deplin inițiativele care 
contribuie la relații mai bune 
între state, Ia rezolvarea pro
blemelor existente și Ia stabi
lirea unei păci trainice în Eu
ropa și în lume în general.

Din păcate, o astfel de des
tindere nu este realizată în 

tetului Regionaț al Uniunii 
Comuniștilor din Regiunea 
Autonomă Voivedina, membru 
al Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
Republicii, membru al Comi
tetului Central al Uniuni! Co
muniștilor din Iugoslavia, Iak- 
șa Petrici, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, și Mi- 
lorad Peșici, șeful Direcției 
pentru Europa de răsărit din 
Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

(Agerpres)

alte părți ale lumii, ci dimpo
trivă — situația se înrăută
țește tot mai mult și în ultimul 
timp, mai ales în Asia și A- 
frica apar noi focare primej
dioase de conflicte care ame
nință serios pacea și securita
tea mondială. Prin amestecul 
fără nici un scrupul în chesti
unile interne ale țărilor inde
pendente, forțele imperialiste 
și neocolonialiste încearcă să 
oprească dezvoltarea progre
sistă din lume și să înăbușe 
aspirațiile popoarelor spre li
bertate, independentă și egali
tate în drepturi.

în această privință cel mai 
evident exemplu este războiul 
din Vietnam, unde prin cea 
mai brutală folosire a forței 
armate străine se încearcă să 
se împiedice poporul vietna
mez de a hotărî singur asupra 
propriei soarte și a căilor sale 
de dezvoltare. După cum este 
cunoscut, noi am condamnat e- 
nergic, în mai multe rînduri, 
o astfel de politică și mai ales 
atacurile aeriene ale Statelor 
Unite ale Americii asupra unei 
țări suverane —■ Republica 
Democrată Vietnam — arătînd 
necesitatea găsirii unei soluții 
politice pașnice a acestei pro
bleme, pe baza drepturilor le
gitime ale poporului vietnamez 
și ale acordurilor de la Gene
va. Ca țară care ea însăși a 
dat jertfe enorme în lupta 
pentru libertate și indepen
dență, noi avem deplină înțe
legere și nutrim simpatic pen
tru poporul eroic din Vietna
mul de sud și lupta sa. Prin 
lupta și jertfele sale, Frontul 
Național de Eliberare >s-a afir
mat ca reprezentant autentic 
al poporului din Vietnamul de 
sud și este evident că fără 
participarea lui nu poate exis
ta o soluție acceptabilă și jus
tă a problemei vietnameze. 
Fiind cel mai serios focar de 
război existent, unde posibili
tatea de extindere continuă a 
conflictului este mereu pre
zentă, problema vietnameză 
obligă toate forțele iubitoare 
de pace din lume Ia o activita
te cît mai largă și mai ener
gică.

De asemenea, noi nu putem 
permite ca în inițierea proce
sului de dezarmare să se gă
sească mereu noi piedici și să 
apară noi greutăți, mai ales în 
prezent cînd este actuală îm
piedicarea răspîndirii armelor 
nucleare. Acest lucru este va
labil și pentru rezolvarea pro
blemelor mari, care decurg din 
deosebirile enorme care exis
tă în gradul de dezvoltare a 
unor țări și regiuni ale lumii.

Organizația Națiunilor Uni
te, cel mai de seamă forum 
democratic mondial, ar trebui, 
după părerea noastră, să-și 
asume o responsabilitate mai 
mare și să fie mai hotărîtă în 
rezolvarea mai eficace a aces
tor probleme. Bineînțeles, a- 
cest lucru îl va putea realiza 
cu succes numai dacă va fi

româno -iugoslave 

pentru Porțile de Fier
între 12 și 18 aprilie s-au 

desfășurat la București lucră
rile Sesiunii a V-a a Comisiei 
mixte romàno-iugoslave pen
tru Porțile de Fier.

Grupa română a Comisiei 
mixte a fost condusă de Oc
tavian Groza, adjunct al mini
strului energiei electrice, iar 
grupa iugoslavă de Iiasan Și- 
liak, adjunctul secretarului fe
deral pentru industrie și co
merț.

Comisia a constatat că pla
nul de lucrări pe anul 1965 a 
fost realizat integral de cele 
două părți și că lucrările se 
desfășoară pe șantier în con
formitate cu programul gene
ral de execuție.

Plecarea în Iugoslavia
a unei delegații de activiști ai P.C.R.

La invitația C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
luni seara a plecat spre Bel
grad, în schimb de experiență, 
o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de Ion Stănescu. 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R.

La plecare pe peronul Gă
rii de Nord, au fost prezenți 
Mihail Florescu, membru al
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Delegația Secției sfaturilor 
populare de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, condusă de 
dr. Tibor Kovacs, adjunct al 
șefului secției, a făcut o vizită 
la Comitetul de Stat pentru 
îndrumarea și controlul orga- 

administra- 
s a fost pri

mită de Tiță Florea, vicepre- 
comitetului, și Du- 

, secretar general.
Membri delegației au făcut, 

i, vizite la Comi- 
; al Planificării, 

Ministerul Finanțelor, Uniu- 
Națională a Cooperative- 

’; de Producție și la 
Consiliul Superior al Agricul
turii.

Delegația a vizitat cartiere 
instituții de artă din

★
Luni dimineața, Alecu Cos- 

tică, vicepreședinte al Institu- 

într-adevăr universală și dacă 
în eforturile ei va primi spri
jinul constructiv al tuturor ță
rilor.

în actualele condiții comple
xe din lume, în fața tuturor 
forțelor iubitoare de pace și 
progresiste, îndeosebi în fața 
țărilor socialiste și a altor țări 
progresiste, stau o serie de 
sarcini de răspundere în ca
drul luptei pentru pace și pro
gres social. Presiunea crescîn- 
dă și trecerea forțelor imperia
liste și neocolonialiste la o- 
fensivă este desigur înlesnită 
de existența unor mari deose
biri în mișcarea muncitoreas
că internațională. Avînd încre
derea fermă în forțele progre
sului social și în victoria ine
vitabilă a mișcărilor de elibe
rare, care luptă pentru drep
turi umane elementare, în ine
vitabilitatea lichidării politicii 
de forță și de amestec și în 
necesitatea dezvoltării relații
lor internaționale întemeiate 
pe egalitate în drepturi, pe de
plina emancipare a popoarelor 
și țărilor, considerăm că, pe 
această bază, este posibilă 
angajarea tuturor forțelor pro
gresiste, iubitoare de pace și 
democratice care doresc și sînt 
în stare să se opună cu succes 
încercărilor forțelor reacționa
re și imperialiste de a opri 
roata istoriei.

Pornind de la acestea și a- 
plicînd consecvent principiile 
coexistenței pașnice și active, 
Iugoslavia socialistă a stabilit 
relații strînse de prietenie și 
colaborare cu multe țări din 
Asia și Africa, cu țările în curs 
de dezvoltare și întreține re
lații de prietenie cu toate ță
rile vecine, indiferent de deo
sebirile în sistemele sociale. 
Aș dori să subliniez îndeosebi 
extinderea continuă a colabo
rării noastre prietenești eu ță
rile socialiste din Europa.

Tovarășe și tovarăși, permî- 
teți-mi să ridic acest pahar în 
sănătatea secretarului general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale, în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Chivu Stoica, 
pentru fericirea și prosperita
tea poporului țării dv, pentru 
noi succese în dezvoltarea Re
publicii Socialiste România și 
pentru prietenia și colabora
rea popoarelor noastre.

Ceai în onoarea 
tovarășei Iovanka Broz

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
oferit luni după-amiază un 
ceai în onoarea tovarășei lo- 
vanka Broz.

Tovarășa Iovanka Broz a 
fost însoțită de tovarășele 
Zora Nikezici și Milka Petrici.

Comisia mixtă a stabilit mă
surile necesare pentru asigu
rarea în continuare a pregăti
rii și desfășurării în bune con
diții a execuției lucrărilor 
și pentru îndeplinirea unor 
sarcini legate de faza actuală 
a lucrărilor ce decurg din a- 
cordul și din celelalte docu
mente privind realizarea :și 
exploatarea sistemului hidroe
nergetic și de navigație Por
țile de Fier, încheiate între 
cele două țări.

Lucrările Sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
colaborare tovărășească , și 
prietenie.

(Agerpres)

C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. ’al 
P.C.R., șef adjunct de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion losefide, 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.C.R. București, acti
viști de partid.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la București.

(Agerpres)

tului român 
culturale cu 
plecat, la Helsinki pentru a 
participa la cea de-a 15-a ani
versare a Asociației de prie
tenie Finlanda-România.

pentru relațiile 
străinătatea, a

★

Atașatul de presă al Am
basadei Republicii Democrate 
Germane la București, Henry 
Korf, a oferit luni după-amia
ză un cocteil cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări de la 
crearea ziarului „Neues 
Deutschland“.

Au participat reprezentanți 
ai presei centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și co
respondenți ai presei străine 
la București.

(Agerpres)

Spectacol

Luni seara, la Teatrul de 
Operă și Balet a avut loc un 
spectacol de gală în onoarea 
președintelui R.S.F. Iugosla
via, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, și a 
tovarășei Iovanka Broz.

Alături de oaspeți, în lojile 
oficiale, ornate cu drapelele 
de stat ale celor două țări, au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer 
cu soția, alți conducători de 
partid și de stat.

Au participat membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureș- 
tene, ziariști români și străini. 

- Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sală, oaspe
ții iugoslavi și conducătorii 
partidului și statului nostru 
au fost salutați cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia și 
Republicii Socialiste România.

Programul artistic a cu
prins cîntece și dansuri popu
lare românești, piese instru
mentale și coregrafice, arii 
din opere. Au fost interpretate, 
de asemenea, cîntece ale po
poarelor din R.S.F. Iugoslavia. 
Și-au dat concursul Orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“, Orches
tra și corul Ansamblului For
țelor Armate, orchestrele 
populare reunite ale Filarmo
nicii de stat „George Enescu“. 
Radioteleviziunii și Sfatului 
popular al orașului București, 
formațiile de dansuri ale an
samblurilor Sfatului popular 
al orașului București, For
țelor Armate și „Ciocîrlia“, 
precum și cunoscuți soliști 
vocali, instrumentiști și bale
rini.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea președintelui 
Iosip Broz Tito și a soției, 
precum și din partea condu
cerii de partid și de stat a 
țării noastre.

(Agerpres) ‘

Au luat parte tovarășele 
Elena Maurer, Martha Dra
ghici, Lidia Niculescu-Mizil, 
Mia Groza, Suzana Gâdea, 
Maria Mănescu, Dana Mănes- 
cu, Maria Mălnășan.

(Agerpres)
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îngrășăminte. A semă- 
întîi primele două va-

de pe

șantierele

recoltei

stăzi vi-l pre
zentăm mai în- 
tîi pe tînărul 

mecanizator
Ion Sandu de 
la S.M.T. Titu. 
Nu că ar fi un 
om neobișnuit, 
dar calificati

vele muncii depuse de el sînt 
o notă comună majorității ti
nerilor mecanizatori și țărani 
cooperatori întîlniți pe ogoa
rele regiunii București la în- 
sămînțatul porumbului.

Ion Sandu lucrează în bri
gada de tractoare de la coo
perativa agricolă Produlești. 
Ce-l deosebește de ceilalți ? 
Pentru ce începînd cu aceste 
zile, atenția multor mecani
zatori și țărani cooperatori 
este îndreptată spre el ? „San
du este cel mai bun mecani
zator al nostru — ne-a spus 
tehniciană agronom, Maria 
Dumitrache. Este un om în
drăzneț, dovedește o deosebi
tă pasiune pentru nou și-și 
cunoaște la perfecție meseria“.

împreună cu inginerul Ta- 
deus Kosinschi, vicepreședin
tele Consiliului agricol raional, 
inginerul Vasile Dobrescu de 
la cooperativa din Produ
lești a pus la punct agro
tehnica unui lot experimen
tal de porumb. Pe acest 
lot, Ion Sandu va execu
ta cu mijloace mecanice ab
solut toate lucrările. Scopul 
experienței este de a demon
stra practic că, aplicînd o a- 
grotehnică superioară și folo
sind întreaga gamă de mașini 
pe care S.M.T. o are în do
tare, precum și ierbicidele, 
poate fi depășită producția 
medie de 2 000 kg porumb 
realizată in ultimii ani în ra
ionul Titu. Ion Sandu s-a an
gajat să obțină pe un podzol 
degradat — categoria cea mai 
puțin fertilă de teren din ra
ion — o prod :ție medie de 
3 000 kg porumb la hectar. 
Dar, așa cum aminteam, ex
periența nu țintește numai 
realizarea unei producții mari, 
ci își propune să fie un ar
gument pentru mecanizarea 
completă, posibilitatea ca ma
șinile existente acum în uni
tate să fie folosite la capaci-

tatea maximă. Mai întîi a 
fost pregătit cu minuțiozitate 
patul germinativ. S-a trecut 
apoi la semănat. Sandu a mo
dificat semănătoarea SPC 6, 
anulîndu-i două secții, cele 
laterale. Modificarea a fost 
necesară pentru a putea reali
za ulterior prășitul mecanic 
concomitent cu administrarea 
îngrășămintelor, folosindu-se 
în acest scop cultivatorul 
prevăzut cu dispozitiv pen
tru ’----»
nat

In această săptă
mână, cronica noa
stră se referă la cri
za din N.A.T.O. și 
implicațiile atenie
ne ale neînțelegeri
lor dintre Makarios 
și Grivas.

cooperativelor de producție — 
au ținut să remarce, înainte de 
toate, că munca mecanizatori
lor în această campanie este 
notată numai cu calificativele 
„biné“ și „foarte bine“. Aces
te calificative generale își au 
explicația in faptul că meca
nizatorii și-au pregătit mai 
bine mașinile, și-au organizat 
mai bine munca, folosind fie
care zi, fiecare oră bună de 
lucru. Toate acestea expri- 
mînd și activitatea desfășura
tă în iarna trecută de organi-

Semnificațiile
oar

calificatlve
riante cu 33 000, și respectiv, 
cu 40 000 de plante recoltabile 
la hectar. Peste 7 zile vor fi 
semănate încă două variante, 
folosind aceeași densitate.

Experiența de la Produlești, 
al cărei practician este tînă- 
rul mecanizator Ion Sandu, 
reclamă un studiu atent din 
partea organizației U.T.C. de 
la S.M.T. Titu și în special din 
partea Comitetului raional Ti
tu al U.T.C., pentru a fi gene
ralizată. Se impun a fi gene
ralizate nu numai rezultatele 
tehnice ale experimentului, ci 
însăși inițiativa, spiritul ino
vator ale acestui mecanizator.

In drumeția noastră de trei 
zile prin regiunea București 
toți oamenii cu care am stat 
de vorbă — de la țăranul de 
pe semănătoare, la inginer, 
brigadier, președinte și pînă 
la specialiștii din consiliul a- 
gricol și Uniunea raională a

zațiile U.T.C. din stațiunile 
de mașini și tractoare ale re
giunii București, pentru a aju
ta pe tinerii mecanizatori în 
ridicarea calificării profesio
nale și în punerea la punct în 
perfectă stare a întregului uti
laj. Așa se explică faptul că, 
deși a plouat aproape în fie
care zi, în regiunea București 
au fost însămînțate în ulti
mele zile mari suprafețe cu 
porumb : la Oltenița aproape 
10 000 de hectare, la Titu, în 
numai două zile, 1600 hectare, 
iar la Urziceni peste 8 000 
hectare.

O altă dominantă a acestor 
zile de campanie este activi
tatea plină de inițiativă, ope
rativitatea cu care acționează 
organizațiile U.T.C. din coo
perativele agricole. La Bărcă-

nești, Satul Mare șt Gheorghe 
Doja, raionul Urziceni, la 
Chirnogi în Oltenița, la Pro
dulești în Titu, la Săbăreni în 
Răcari, semnalîndu-se atacuri 
de dăunători, organizațiile 
U.T.C. din brigăzi au convocat 
operativ seara tinerii în adu
nare și au invitat pe briga
dieri și pe inginerul agronom 
pentru a le explica cum să 
acționeze. A doua zi, în zori, 
cu săculețe și alte mijloace 
improvizate de ei, sute de ti
neri au ieșit la cîmp și numai 
în cîteva ore au distrus ve
trele de dăunători cu insecto- 
fungicide, răspîndite manual 
la fiecare cuib în parte.

Desfășurarea lucrărilor de 
însămînțgre a porumbului în 
regiunea București ne-a ofe
rit și un răspuns pentru spe
cialiștii, mecanizatorii și ță
ranii cooperatori din regiunea 
Argeș, despre care am scris 
acum cîteva zile. In coopera
tivele de producție din raioa
nele prin care trecusem atun
ci, ni s-a argumentat că lu
crarea de semănare în cui
buri nu este potrivită, nu este 
eficientă. în regiunea Bucu
rești, mari suprafețe de po
rumb vor fi semănate anul 
acesta în cuiburi : la Oltenița 
27 000 hectare, la Titu 8 000 
hectare, la Urziceni peste 
20 000 hectare. Suprafețele în
sămînțate în cuiburi sînt aici 
condiționate de cantitățile de 
sămînță de porumb calibrat. 
Mecanizatorii, cooperatorii, 
specialiștii ne-au demonstrat 
și avantajele acestei lucrări : 
un consum redus de sămînță, 
stabilirea exactă a numărului 
de plante la hectar, posibili
tatea executării unui mare 
volum de lucrări mecanizate 
la întreținerea culturii. Dar 
lucrarea este dificilă : cere 
multă atenție și pricepere. 
Deci, o concluzie pe care este 
bine să o rețină interlocutorii 
noștri din regiunea 
primul rînd despre 
este vorba.

Pe terenurile 
agricole de 
tea, raionul 
mintează. In 
ședințele, 
și inginerul agronom 
Dumitru 
deaproape de mersul lucră

rilor

cooperativei 
producție Siliș- 
Brăila, se insă- 
lotogratie: pre- 
Arghir Mitică 

Toca 
se interesează in-

Foto : N. STELOR1AN

tehnologice
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). Săptămina 
trecută, montorii din cadrul 
Combinatului siderurgic Ga
lați au pus în stadiu de probe 
tehnologice de reglaj două din 
motoarele principale care vor 
acționa cilindrii cajei degrosi- 
soare avind fiecare o putere 
egală cu 4 760 kilowați. La 
fluxul principal de laminare 
din cadrul aceluiași obiectiv
— laminorul de tablă groasă
— au început probele la ma
șina de împins brame compus 
din 4 cremaliere.

întregul montaj și centraj a 
fost realizat de brigada con
dusă de tehnicianul 
Popa într-un timp 
decît cel planificat, 
asigura intrarea în 
la termenul stabilit
rului, constructorii gălățeni 
fac în prezent și probele cu 
sarcină a transfercarului.

în sectorul oțelărie, brigă
zile de constructori conduse 
de Vasile Mihai s-au angajat 
să predea la montaj pînă la 
8 Mai fundațiile pentru stîlpii 
metalici de susținere a halei 
de pregătire a lingotierelor. 
Pînă acum graficul de execu
ție dovedește că lucrările sînt 
mult avansate față de termen. 
Au fost executate 23 fundații 
din 38 cît vor fi turnate în 
total, iar pe 6 din ele au și fost 
montați stîlpii.

Matei 
mai scurt 

Pentru a 
producție 

a lamino-

Argeș. în 
calificare

raportează
ÎNDEPLINIT

(Urmare din pag. I)

niere București s-a asigurat 
introducerea la minele Lupeni 
și Aninoasa a unor metode 
de mare productivitate de sus
ținere a abatajelor frontale, 
s-a generalizat introducerea 
podirii abatajelor cu plase de 
sîrmă. în abatajele unde au 
fost aplicate aceste metode 
productivitatea muncii pe post 
a crescut cu circa o tonă, iar 
consumul specific de lemn de 
mină s-a redus la jumătate.

— Minerii Văii Jiului și-au 
făcut o tradiție din a crea per
manent numeroase inițiative 
valoroase în muncă. Care sînt 
inițiativele lor acum ?

— Cea mai actuală inițiativă 
a noastră este : „SĂ EXTRA
GEM DOUĂ CÎMPURI DE 
CĂRBUNE PE SCHIMB ȘI A- 
RIPĂ ÎN ABATAJELE CA
MERĂ“. Ne mîndrim cu bri
găzi ca cele conduse de Au
rel Cristea de la Aninoasa, Ște
fan Laszlo de la Petrila, 
Gheorghe Drop de la Vulcan, 
Moise Danciu de la Lonea, 
care prin aplicarea acestei ini
țiative au realizat viteze de 
avansare în abataje între 150— 
180 m.l. pe lună și randamente 
de 8—10 tone cărbune pe post.

— Ziarul nostru a militat a- 
cum un an, într-un ciclu de 
articole, pentru extinderea a- 
cestei inițiative în întregul ba
zin. Procentul de extindere nu 
a crescut, se pare, pe măsura 
cerințelor.

— Este foarte adevărat. Pon
derea producției extrase prin 
abatajele — cameră pe bazin e 
încă ridicată. Socotesc că spre 
acest aspect trebuie să ne în
dreptăm mai mult atenția în 
viitor. Un cuvînt hotărîtor au 
de spus în popularizarea și ex
tinderea inițiativei și organiza
țiile U.T.C. Și iată de ce : cea 
mai mare parte din compo- 
nenții brigăzilor o formează 
minerii tineri. Inițierea de că
tre organizațiile U.T.C., îm
preună cu conducerile de mi
nă și comitetele sindicatelor, a 
unor schimburi de experiență, 
a unor întîlniri cu specialiști 
care să explice modul științi
fic în care poate fi aplicată 
inițiativa ar contribui nemijlo
cit la extinderea acesteia în 
toate abatajele.

— V-aș ruga — fiindcă ați 
început să vorbiți de activita
tea tinerilor mineri — să lăr
giți discuția despre contribu
ția acestora la obținerea rezul
tatelor amintite,

Valea 
poate 
doua 

ce o-

— Conducerea combinatului 
apreciază în mod deosebit con
tribuția adusă de tineri în în
deplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor stabilite în 
întrecerea socialistă. Această 
contribuție se reflectă și în 
faptul că peste 60 la sută din 
muncitorii care lucrează în ex
ploatările noastre sînt tineri. 
Ei se află în primele rînduri 
ale întrecerii, ale luptei pen
tru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost al cărbunelui.

Deschidem aici o paranteză 
și completăm aprecierea tova
rășului director general cu ur
mătoarele date statistice pri
mite de la tov. MIHAI MA
XIM, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Petroșani al 
U.T.C. Peste 4 000 de tineri au 
fost antrenați lună de lună in 
întrecerea socialistă pe bază 
de angajamente individuale. 
Mai bine de 1 250 au fost de
clarați în primele trei luni e- 
vidențiați în întrecerea socia
listă.

— Bazinul carbonifer 
Jiului a intrat — se 
spune — în cea de-a 
etapă a întrecerii. Spre
biective credeți că ar trebui 
să-și concentreze și mai mult 
atenția tinerii mineri ?

— în primul rînd, spre îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale. Munca minerului, a 
maistrului și inginerului, în 
condițiile mecanizării și au
tomatizării, organizării știin
țifice a producției, cere cuno
ștințe tot mai complexe. Noi 
apreciem faptul că organiza
țiile U.T.C. se ocupă mai mult 
de dezvoltarea răspunderii ti
nerilor față de muncă, de în
tărirea disciplinei. Aceeași a- 
tenție aș solicita din partea 
organizațiilor U.T.C. și în e- 
tapa următoare, întrucît în 
trimestrul I am înregistrat to
tuși peste 4 000 ore-om ab
sențe, care au diminuat în 
mod nejustificat din realiză
rile noastre.

Ordinea și curățenia în a- 
bataj sînt factori principali ai 
obținerii unei productivități 
ridicate. Calcule științifice a- 
rată că prin buna organizare 
a locului de muncă, produc
tivitatea muncii în industria 
minieră poate spori cu 2 pînă 
la 5 la sută. Acestea sînt, pe 
scurt, principalele obiective pe 
care conducerea combinatului 
le pune în fața tinerilor _ în 
cea de-a doua etapă a în
trecerii socialiste.

atragă către guvern grupul 
Papapolitis, cunoscut prin 
pendulările sale. Inconsecven
ța unor politicieni ar putea 
aduce formației ministeriale 
cele cîteva voturi salvatoare, 
în această materie, se spune 
la Atena, nu există surprize...

Actualele dificultăți pe care 
le întîmpină guvernul Stepha
nopoulos provin din demisia 
lui Tsirimokos, ministrul afa
cerilor externe, și a lui Gali- 
nos, ministrul prevederilor 
sociale. Divergențele din ca
binetul grec au fost generate 
de problema conducerii ar
matei cipriote (mai exact: 
problema dimensiunilor auto
rității lu Grivas). Președintele 
Makarios dorește ca garda na
țională cipriotă, care numără 
12 000 de persoane, să se afle 
sub jurisdicția directă a gu
vernului cipriot. Disputa în
tre Makarios și generalul 
Grivas, actualul comandant 
al forțelor' armate cipriote, 
dispută care în ciuda antece
dentelor ei fusese păstrată în 
afara sferelor publice, se ac
centuează, mai ales după ce a 
devenit cunoscută scrisoarea 
ultraconfidențială pe care 
Grivas a trimis-o lui Stephano
poulos în care îl informa că 
„cercul în jurul lui Makarios 
se strînge treptat“ (aluzie la o 
posibilă lovitură de stat). Pre
ședintele cipriot pare decis să 
restrîngă atribuțiile lui Gri
vas. De altfel, ziarele cipriote 
au anunțat încă de joi că 
Grivas nu mai deține contro
lul asupra gărzii naționale din 
Cipru. Făcînd referiri la „sur
se competente“, ziarele din 
Nicosia afirmă că orice tenta
tivă a generalului de a-și 
exercita controlul va fi con
siderată drept ilegală.

Premierul Stephanopoulos a 
încercat să găsească o „for
mulă de compromis“ care să 
pună capăt diferendului din
tre Makarios și Grivas. Ela
borarea acestei formule a ne
cesitat multe săptămîni de 
tratative la Atena și a avut 
drept consecință demisia lui 
Tsirimokos. Fostul ministru 
de externe, cunoscut prin 
simpatia sa față de tezele lui 
Makarios, consideră că „for
mula de compromis“ ar favo
riza pe Grivas. Ziarul AGON 
l-a acuzat pe premierul grec 
că în încercarea de a găsi o 
soluție disensiunilor de la Ni
cosia a dat satisfacție genera
lului Grivas împotriva punc
tului de vedere al președinte
lui Makarios.

Cabinetul cipriot, exami- 
nînd propunerile Atenei, le-a 
respins în unanimitate —• 
afirmă agențiile de presă pe 
baza unor informații prove
nite din Nicosia. La Atena s-a 
aflat despre o îndelungată 
convorbire telefonică între 
Stephanopoulos și Makarios. 
O oficialitate greacă a pretins 
că „obiecțiile cipriote față de 
propunerile grecești ar fi de 
natură strict militară“ și că 
deci o înțelegere între Atena 
și Nicosia nu trebuie exclusă. 
Observatorii remarcă însă ră
cirea relațiilor dintre Atena 
și Nicosia, accentuată după 
demisia lui Tsirimokos.

în ceea ce privește ansam
blul problemei cipriote, me
rită să semnalăm revenirea la 
Atena a ambasadorului turc. 
Experții în materie âu consta
tat o „încălzire“ a relațiilor 
între Grecia și Turcia. Cuvin
tele tăioase au dispărut din 
limbajul cotidian dar îmbu
nătățirea raporturilor greco- 
turce este încă departe de a 
se fi produs. în momentul de 
față însă, atenția este reținută 
de evoluția legăturilor Atena- 
Nicosia și de implicațiile ei 
în viața politică greacă.

de acută îngrijorare" față de 
eventualitatea unei preponde
rențe vest-germane în NATO, 
Sebastian Haffner — opiniază 
în DER STERN că veleitățile 
de a profita de acțiunile de 
„degajare“ ale Parisului pen
tru a obține poziții cheie în 
N.A.T.O. reprezintă „o rețetă 
infailibilă pentru autoizolarea 
Republicii Federale“.

Cert este că acțiunile guver
nului vest-german nu indică, 
cel puțin la ora actuală, o 
opțiune foarte clară. Convor
birile tripartite (anglo-ameri- 
cano-vest-germane de la 
Bonn au fost interpretate de 
mulți comentatori ca o încer
care de elaborare a unei ati
tudini comune a celor trei, în 
sensul participării R.F.G. la 
un fel de „front tripartit anti- 
francez“. Sîmbătă, secretarul 
de stat von Hasse spunea 
ziariștilor că guvernul vest- 
german „va aborda cu înțele
gere cererile franceze“, pre- 
cizînd că Bonnul „nu va trata 
cu partea franceză doar ca ex
ponent al propriilor sale pozi
ții". Declarație care pare să 
indice : 1) tendințe spre o ati
tudine mai maleabilă față de 
Paris ; 2) o anumită prudență 
a Bonn-ului manifestată prin 
insistența de a apărea ca 
„mandatar“ al principalilor 
săi aliați (pentru a liniști te
merile majorității țărilor 
N.A.T.O. îngrijorate de pers
pectiva de a vedea Bonn-ul 
întărindu-și influența în 
lianța atlantică).

Convorbirile desfășurate 
la Bonn între miniștrii de 
terne francez și vest-german 
(convorbiri în cadrul cărora 
a fost abordată problema foar
te delicată a statutului pe 
care urmează să-l aibă tru
pele franceze în R.F.G. după 
retragerea lor de sub ordinele 
comandamentului N.A.T.O.) 
vor aduce, probabil, unele 
clarificări în privința evolu
ției relațiilor franco-vest-ger- 
mane.

otărîrea Franței 
de a se retrage 
din comandamen
tele integrate ale 
N.A.T.O. continuă 
să figureze pe pri
mul plan al preo
cupărilor puterilor 
occidentale. în a-

cest context, unele luări de 
poziție vest-germane, convor
birile tripartite de la Bonn și 
întrevederile Couve de Mur- 
ville—Schroder desfășurate
ieri în capitala vest-germană 
au adus în atenția observato
rilor implicațiile crizei din 
N.A.T.O. asupra relațiilor din
tre Franța și R.F.G.

Reacția oficială a Bonn-ului 
la hotărîrile Parisului (impli
cit măsura de a retrage la 1 
iulie trupele franceze 
nate în R.F.G. de sub 
damentul N.A.T.O.) 
marcată de o anumită 
rîre și pendulare. După o șe
dință de șase ore și jumătate 
pe care unele indiscreții ulte
rioare au relevat-o ca fiind 
agitată, guvernul vest-ger
man dădea publicității o de
clarație descrisă de FRANCE 
PRESSE (în apreciere semi- 
oficioasă franceză) drept „foar
te puțin clară“. Bonn-ul evi
ta să răspundă fără echivoc 
propunerilor precise conținute 
în memorandumul francez de 
a examina într-un cadru bila
teral consecințele retragerii 
Franței din organismele inte
grate ale N.A.T.O., neexclu- 
zînd totuși total tratativele cu 
Parisul. La cîteva ore după 
publicarea declarației, un pur
tător de cuvînt al guvernului 
vest-german făcea unele pre
cizări care vădeau accente mai 
dure la adresa propunerilor 
franceze. Accente, pare-se in
spirate de adepții unei poziții 
rigide față de inițiativele Pa
risului. Patru zile mai tîrziu, 
Schroder definea astfel ordi
nea priorităților : „intrevede- 
rile cu partenerii din N.A.T.O. 
au pentru Republica Federală 
prioritate asupra, eventualelor 
întîlniri bilaterale cu Franța“. 
Exact a doua zi după preci
zarea ministrului său* de ex
terne, cancelarul Erhard a- 
precia într-un interviu „posi
bilitățile discuțiilor bilaterale“ 
— amintind în acest sens „ca
drul oferit de tratatul franco- 
(vest) german din 1963“.

Nuanța de echivoc care pare 
să domine poziția vest-germa
nă reflectă, desigur, dificultă
țile unei opțiuni. Unele cercu
ri politice și militare influen
te vest-germane întrevăd în 
actuala criză din N.A.T.O. 
șansele unui rol sporit al 
R.F.G. în cadrul alianței nord- 
atlantice. Exprimînd esența 
raționamentului unor aseme
nea cercuri, cotidianul ham- 
burghez DIE WELT scria: 
„Organul de conducere al 
N.A.T.O. ar trebui să devină 
axa Bonn—Washington". O 
asemenea orientare se lovește 
însă de rezistența anumitor 
cercuri politice și economice 
vest-germane care se tem de 

■ întreruperea unor relații ren
tabile cu partenerii vest-euro- 
peni în cazul că aceștia s-ar 
alarma de rolul crescînd al 
Bonn-ului în alianța atlantică, 
în acest spirit, citind decla- 

I rații și opinii vest-europene 
care oglindesc „sentimentele
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Cartierul Țiglina din Galați

I E
CORÄBIILE 
mascop

rulează
13; 16;

LUNGI — cine-

la Patria (orele 10; 
18,45; 21,15).

NU PLÎNGE PETER — cine
mascop

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Luceafărul (orele 
10; 13,30; 15,45;
20.45) . în completare, 
acul și ata. Rahova 
13,30; 18; 20,30).

CORĂBIILE LUNGI — 
mascop

rulează la București 
9,30; 12,15;
20.45) , Tomis (orele
12,15; 15;
Modern (orele 8,30; 
13,30; 16; 18,45; 21,15).

PARCAREA INTERZISĂ 
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . în completare, Ora
șul care iubește. Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). în completare, 
Cabinetul de stampe.

HAI, FRANȚA
rulează la Festival (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). în completare, Cabine
tul de stampe. Excelsior (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18;
20), în completare. Orizont 
științific nr. 1. Melodia (o- 
rele 9,30 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele 10,30; 16;
18,30; 20,45). în completare 
Tîrguri și iarmaroace.

LUMINA VERDE — cinemas
cop

15,30s

17,45s

18,15;
Cu 

(orele

cine-

(orele
18,15, 
9,30; 

20,30),
111

rulează la Central (orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). In completare, Acolo 
unde Carpații întîlnesc Du
nărea.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). In 
completare Lenin în Samara. 

REGINA CÎNTECELOR
rulează la Union 
15,30; 18; 20,45).

STEAUA BALETULUI
rulează la Doina
11,30; 13,45; 16;

(orele

15,30; 18; 20,30). în comple
tare, Cu acul și ața.

WINNETOU — cinemascop — 
(seria a Il-a).

rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30). în completare, Vizita 
conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana.

RĂSCOALA — cinemascop 
rulează la Buzești (orele 15; 
17,45; 20,30), Gloria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45). 
în competare, Țara Hațegu
lui.

ia
a trece guvernul 

Stephanopoulos 
complicatul exa
men al unui vot 
parlamentar ? E- 
chipa ministerială 
se vede lipsită de 
sprijinul J 
rimokos 

prietenilor săi. Primul 
stru se declară, totuși, 
mist. Jocul de culise, subti
lele combinații realizate în 
afara scenei politice, ar fi dus 
la desprinderea unor deputați 
din gruparea opoziționistă pe 
care o conduce Papandreu. 
Astfel, pretind oficialitățile, 
guvernul ar dispune iarăși de 
151 de mandate din cele 300 
ale parlamentului. Opoziția 
afirmă că în acest moment nu 
ar mai exista o majoritate 
guvernamentală și, în conse
cință, revendică demisia ca
binetului și organizarea, fără 
întîrziere, de noi alegeri gene
rale. Duelul oratoric dintre 
guvern și opoziție promite noi 
momente de tensiune în par
lamentul atenian care se reu
nește la sfîrșitul tradiționalei 
vacanțe de primăvară. Scru
tinul parlamentar va putea 
dovedi dacă, într-adevăr, s-a 
produs o nouă dezertare din 
rîndurile adepților ex-premie- 
rului Papandreu. Oricum, se 
știe că dreapta încearcă să

lui Tsi- 
și al 

mini- 
, opti

EM. RUCÄR 
EUGENIU OBREA

DE TOATE

A opta minune?

/-.'iV

(orele 
18,15;

20,30), Program pentru copii 
ora 10.

LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ NR. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI — BALETUL 
NEGRU DIN SENEGAL — 
CARTIERE NOI IN BUCU
REȘTI

rulează Ia 
le 10—21

LA PORȚILE 
— cinemascop

rulează la _____ ... .
18,15; 20,30). în completare, 
Un bloc neobișnuit. Arta 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30;
20). In completare Cocenel.

DESENE SECRETE
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 16,30;
18,30; 20,30). în completare, 
Ivan Funev.

— cinemascop —

Timpuri Noi (ore- 
în continuare).
PĂMÎNTULUI

Giulești (orele 16;

WINNETOU 
ambele serii

rulează
13, în
20).

WINNETOU 
seria I

rulează la Flacăra (orele 10;

la Dacia (orele 9,30; 
continuare ; 16,30;

— cinemascop —

SAȘA — SECRETUL TRE
CUTULUI

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Bucegi (orele 
12,30; 15,30; 18; 20,30). 
completare, Energia.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează Ia Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30).

TOM JONES
rulează la Vitan (orele 
15,30; 18,15; 20,45).

DIVORȚ ITALIAN 
rulează la Munca (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII ! 
rulează la Aurora (orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). în 
completare, Orizont științi
fic nr. 1, Flamura (orele 
12,30; 15,30; 18; 20,30), 
completare, Cabinetul 
stampe.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30),

lOj 
In

111

111

10; 
în 
de

ARȘIȚĂ— cinemascop
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 17,45; 20). în comple
tare, Un costum de scafan
dru deasupra planetei

BEATA
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30). In comple
tare, Pîrvu Mutu-zugravul.

VANINA VANINI
rulează la Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează Ia Volga (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). în completare, Orizont 
științific nr. 1.

CHEILE CERULUI
rulează la Floreasca (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
în completare, Cu acul și ața 

BOCCELUȚA
rulează la Progresul (orele 
14,30; 16,45; 19; 21,15). In 
completare, Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucră
torilor din construcții.

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la Lira (orele 15; 
17,45; 20,30). In completare, 
Geologii.

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop

rulează la Ferentari (orele 
10; 15,30; 18; 20,30). în
completare, Și acum... puțină 
gimnastică. Pacea (orele 
16; 18,15; 20,30). în comple
tare, Lucrările primei con
sfătuiri pe țară a lucrători
lor din construcții.

CALEA VICTORIEI sau
IA

CHE-
VISURILOR

rulează la Cotroceni 
15,30; 18; 20,30). în 
pletare, Tîrguri și iarmaroa
ce.

(orele
corn-

Nu pufine persona
lități s-au ostenit, de-a 
lungul secolelor, să 
mărească numărul mi
nunilor lumii vechi, 
oprit, nu se știe de 
ce, la cilra 7. Datorita 
ace'stor strădanii, nu
meroase alte înfăptuiri 
de demult au candidat 
pentru postul de minu
ne. Zadarnic, însă, mi
nunile au rămas tot 
șapte, pînă in zilele 
noastre. Singurul fo
los l-au tras filologii, 
întruclt, mai toate lim
bile pâmlntului s-au 
îmbogățit cu expresia 
„a opta minune a lu
mii', care avea să de
semneze, in sens iro
nic, o prezentă ce stîr- 
nește vîlvă și admira
ție snoabă.

Foarte recent, însă, 
Gerald Hawkins, profe
sor de astronomie la 
Universitatea din Bos
ton, a făcut cunoscut 
că, in sfîrșit, a desco
perit minunea nr. 8. 
Este vorba de o cons
trucție misterioasă, ve
che de peste 3 500 de 
ani, aflată în localita
tea engleză Stone
hendje. Edificiul, con
struit (în cîteva sate) 
de oameni care au 
trăit la sfîrșitul epocii 
de piatră și începutul 
celei de bronz, este 
alcătuit din bucăți 
mari de piatră ciopli
tă, de cile 20 tone fie
care, îngropate verti
cal în 
traseu 
datînd 
seuiui.

pămînt, pe un 
circular, ante- 

vag liniile Coli
lii interiorul

de 
20 
de 
de

cercului sînt situate 
alte cinci construcții 
de piatră, în forma u- 
nor arcuri de triumf. 
Pentru ridicarea aces
tui complex, vechii bre
toni au transportat 
la o distantă de 
de mile, blocurile 
piatră cîntărind 50 
tone.

Timp de sute de ani 
arheologii au cercetat 
bizara clădire, ca și 
locurile înconjurătoare, 
încercînd zadarnic să 
înțeleagă intenția an
ticilor ctitori. Oase 
carbonizate, rămășițe 
ate unor obiecte stră
vechi, au condus pe 
unii savantl la conclu
zia că Stonehendje a 

sanctuar sau 
altar unde se 
lertfe. Arhi- 

înspăimînlă-

fost un 
chiar un 
aduceau 
tectura 
toare, care insufla vi
zitatorilor o groază 
mistică și, totodată, 
amplasamentul izolat, 
au dat temei altor sa
vant! să afirme că edi
ficiul a fost consacrat 
săvirșirii unor ritualuri 
și ceremonii religioase.

La acest stadiu de 
interpretare și-a în
ceput cercetările sa
vantul american. Timp 
îndelungat, Hawkins a 
efectuat măsurători, a 
cules date, pe care a- 
poi le-a prelucrat cu 
ajutorul unei perfecțio
nate mașini electroni
ce de calculat. Rezul
tatele au fost uimitoa
re : „Stonehendje — 
conchide profesorul — 
constituie un observa-

tor astronomic, și anu
me unul foarte bun“. 
Cu ajutorul lui, vechii 
bretani puteau deter
mina cu precizie data 
solstitiilor și echinoc- 
țiurilor, răsăritul și a- 
pusul soarelui și lunii, 
latitudinilor cele mai 
nordice și cele mai su
dice în zilele solstitii
lor de vară și de iar
nă. După părerea lui 
Hawkins, nivelul cu
noștințelor astronomi
ce era pe atunci așa 
de ridicat, incit, cu 
ajutorul construcției de 
la Stonehendje, s-a 
putut înregistra un fe
nomen care nici pen
tru astronomii contem
porani nu este pe de
plin explicabil : eclip
sele de lună in ciclu 
la fiecare 56 de ani.

Bazîndu-se pe toate 
acestea, profesorul din 
Boston presupune că 
Stonehendje a fost un 
centru al civilizației 
engleze timpurii. El 
constituia un fel de 
calendar cu ajutorul 
căruia bretonii semă
nau și strîngeau recol
tele, un loc sfint unde 
ei se închinau zeilor 
și își înmormântau* 
morfii. Hawkins con
sideră că această mi
nunată operă a omului 
antic poate 
cinste, ca a 
ne a lumii, 
văzut dacă
ce cu succes examenul 
timpului și se va im
pune ca atare.

figura, cu 
opta minu- 
Rămîne de 
ea va tre-

ION D. GOIA



FESTE
Lupte violente 

în zona Da Nang

Bombardament

asupra suburbiilor
ieri la Hue și Da Nang au continuat ma

nifestațiile antiguvernamentale.
Tot ieri, pe fronturile sud-vietnameze au 

avut loc noi ciocniri între torțele patrioti
ce și cele americano-saigoneze. Cele mai 
violente lupte s-au desfășurat în regiu
nea situată imediat la nord de Da Nang, 
între patrioți și pușcașii marini ameri
cani, sprijiniți de parașutiștii diviziei I 
aeropurtate americane.

Duminică seara, Ia Saigon a 
sosit generalul Harold John- 
son, șeful statului major al 
armatei americane. Scopul a- 
cestei vizite, transmite cores
pondentul ziarului „New York 
Times“, este „organizarea unui 
instructaj la nivel superior“ a 
militarilor americani din Viet
namul de sud. Cu o zi înainte, 
în capitala sud-vietnameză a 
sosit și amiralul Sharp, co
mandantul suprem al forțelor 
armate ale S.U.A. din Ocea
nul Pacific. Fără îndoială, so
sirea acestor înalte oficialități 
militare americane va fi înso-

putea duce la un guvern re
maniat budist, guvern care ar 
putea foarte bine să declare 
că nu ne mai dorește", a de
clarat Javits.

Senatorul Wayne Morse, cu
noscut pentru opoziția sa față 
de politica S.U.A. în Vietnam, 
a primit în ultimele patru 
săptămîni 22 000 de scrisori. 
Potrivit ziarului „New York 
Post“. .97 la sută din autorii 
acestor scrisori sprijină pozi
ția lui Morse, exprimîndu-și 
dezacordul cu războiul dus de 
Statele Unite în Vietnam.

Hanoiului
HANOI ÎS (Agerpres). — La 

17 aprilie, avioane cu reacție 
americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam 
bombardînd . suburbiile orașu
lui Hanoi, capitala R. D. Viet
nam. De asemenea, mai multe 
avioane au bombardat și mi
traliat centre populate și obi
ective economice din provin
cia Hai Duong și orașul Phu 
Ly. în legătură cu aceste noi 
acțiuni ale aviației Statelor 
Unite, șeful misiunii de legă
tură a înaltului Comandament 
al Armatei populare vietna
meze a trimis un mesaj Comi
siei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam, 
în care protestează împotriva 
atacurilor săvîrșite de unită
țile aeriene ale S.U.A. în 
scopul extinderii războiului 
în Vietnam.

A mbarcați în jeep-uri sau călare pe catîri, după 
natura terenului, în diferite regiuni mai îndepăr
tate ale Columbiei și-au făcut apariția, la înce
putul anului, echipe de „specialiști“ nord-ameri

cani, însoțiți de patrule ale armatei columbiene. 
Potrivit aceluiași scenariu regizoral, țăranii din 
fiecare sat erau strînși laolaltă pentru a fi su
puși unor interogatorii. întrebările puse de „ex- 
perți“ sunau cam la fel : „care este nivelul de

trai ?“, „ce avere aveți ?“, „care sînt părerile voastre politi
ce în ciuda discreției cu care a fost înconjurată această 
acțiune, ecourile ei au ajuns curînd la Bogota. Și astfel, s-a 
aflat că „specialiștii“ nord-americani se deplasează ca la ei 
acasă pe teritoriul Columbiei și fac anchete în rîndurile 
populației. Campania a devenit cunoscută sub denumirea 
de „planul Simpatico“.

în mod oficial se întreprind „studii științifice“ care, după 
cum a afirmat, William Lybrand, directorul adjunct al „pla
nului Simpatico“, într-un interviu acordat unui corespondent 
al agenției ASSOCIATED PRESS, au scopul „să determine 
în ce măsură sînt eficiente diferite proiecte civile ale guver

nului columbian pentru a se îmbunătăți situația locui
torilor“. Poate că această activitate „dezinteresată“ nu ar fi 
trezit atîtea suspiciuni dacă, unii ziariști columbieni mai in- 
discreți nu ar fi aflat că „American University“, organizația 
sub a cărei etichetă activau „experții“ nord-americani — 
este în fapt controlată de Ministerul Apărării al S.U.A. Strîns 
cu ușa de zia
riștii prezenți la 
o conferință de 
presă, Lybrand, 
prezentat drept 
membru al con
siliului de ad
ministrație al

Universității 
Columbia, a re
cunoscut că 
„studiile știin
țifice“, urmă
resc în realita-» 
te „obiective / 
indicate de ar
mată și susți
nute cu fonduri

Antipaticul 
plan Simpatico“

țită de o intensificare a acți
unilor trupelor și aviației a- 
mericane din Vietnamul de 
sud. ■

Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud a 
efectuat în cursul nopții de 
sîmbătă .spre duminică cinci 
atacuri . împotriva trupelor 
sud-vietnameze și americane. 
Cea mai importantă acțiune 
întreprinsă de patrioți a fost 
aceea din sectorul orașului 
Tan Ky, situat între bazele 
americane de la Chu Lai și 
Da Nang. Aceste atacuri au 
fost, potrivit agențiilor de 
presă americane, dintre cele 
mai puternice pe care F.N.E. 
le-a inițiat în tot cursul răz
boiului.

Senatorii americani Jacob 
.Javits și Milton Youny au ca
lificat situația existentă în 
prezent în Vietnamul de sud, 
ca urmare a manifestațiilor 
antiguvernamentale și anti- 
americane de la Da Nang și 
Hue, ca fiind „foarte dificilă“, 
în legătură cu. promisiunea 
făcută de generalul Ky pri
vind organizarea de alegeri 
în Vietnamul de sud în decurs 
de 4—5 luni, cei doi senatori 
și-au exprimat temerea că 
budiștii ar putea cîștiga în 
alegeri și ar putea alcătui un 
guvern care să ceară retrage
rea, imediată a trupelor ame
ricane din țară. „Luăm în 
considerare o situație care ar 

-----•-----

Vizita 
președintelui 

R. P. Chineze 
în Birmania

PEKIN 18 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China Nouă, președintele R.P. 
Chineze, Liu Șao-ți, însoțit de 
Cen I, vicepremler al Consi
liului de Stat, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Chi
neze, și de alte persoane ofi
ciale, care se află într-o vi
zită oficială în Birmania, a 
avut la 17 aprilie convorbiri 
cu Ne Win, președintele Con
siliului Revoluționar al Bir- 
maniei.

T
de a învăța în 

a reușit totuși să 
finală“ — nota la 

reuniunii ziarul 
SCIENCE MONI-

„Educația într-un colegiu a 
devenit un privilegiu, fiind 
rezervată numai celor bogați, 
r.ăscuți în familii importante 
și care dispun de însemnate 
resurse financiare“. Aceste 
cuvinte au fost rostite de dr. 
James H. Pelley, profesor la 
Universitatea Miami (Ohio) 
cu prilejul unui recent semi
nar, consacrat problemei cos
tului crescînd al învățămîntu- 
lui superior în S.U.A.

imp de citeva zile, această 
problemă a fost examinată, 
sub diferitele ei aspecte, de 
reprezentanți ai cadrelor di
dactice, finanțelor, indus
triei, sindicatelor și ai guver
nului federal american. „Cu 
toate că majoritatea vorbi
torilor au subliniat necesita

tea de a se acorda tuturor tinerilor în
zestrați posibilitatea 
colegii, seminarul nu 
ajungă la o hotărîre 
încheierea lucrărilor 
„THE CHRISTIAN 
TOR“.

De fapt, a fost dezbătută o problemă 
care nu este nouă în Statele Unite: 
îngrădirea permanentă a posibilităților 
de frecventare a unei instituții de învă- 
țămînt superior din cauza cheltuielilor 
ridicate necesitate de taxe, întreținerea 
studenților, costul manualelor universi
tare. Dar, așa cum au subliniat unii par- 
ticipanți, ea a căpătat în ultimii ani 
aspecte tot mai grave, restrîngîndu-se în 
permanență numărul tinerilor care-și 
pot permite să învețe pentru a obține 
o diplomă universitară. Acest lucru a 
reieșit însăși din punctele înscrise pe or
dinea de zi a seminarului: Cît putem 
continua să sporim taxele fără să fie 
asigurate posibilități de educație per-

Primul ministru 
britanic, Wilson, a 
prezidat luni o reu
niune a principalilor 
miniștri ai Cabine
tului său, Una din 
principalele proble
me de pe agenda re
uniunii a fost criza 
rhodesiană. Aspec
tul cel mai acut al 
acestei probleme îl 
constituie sprijinul 
susținut pe care Por
tugalia și R.S.A. îl a- 
cordă regimului ra
sist din Rhodesia. 
Guvernul britanic 
este supus unor se
rioase presiuni din

soanelor cu venituri mici ? învățămîntul 
superior este un drept de bază sau un 
privilegiu ? Cum pot fi asigurate posi
bilități egale tuturor acelora care doresc 
să frecventeze o universitate ?

Dr. James Pelley a arătat că la Uni
versitatea Miami numai 8,7 la sută din 
totalul studenților provin din familii cu 
venituri mici. Referindu-se la aceeași

problemă, Robert Bollard, secretar tre
zorier al Centralei sindicale AFL-CIO 
a subliniat că „deși 72 la sută din popu
lația statului Ohio constă din familii 
care au venituri mici... studenții prove
nind din aceste familii reprezintă mai 
puțin de 20 la sută din totalul 
ților din Universitățile de stat 
giile acestui stat“.

Nu au lipsit nici dispute în 
dictoriu. Răspunzînd dr. John Millet, 
președintele Consiliului academic al sta
tului Ohio, care a afirmat că „a sporit 
sprijinul din partea statului pentru în-

studen- 
și cole-

contra-

Criza rhodesiana^
partea țărilor afri
cane membre ale 

Commonwealthului 
și a opiniei publice 
pentru a adopta mă
suri mai drastice în 
vederea asigurării 
respectării embargo
ului împotriva Rho- 
desiei și a elimi
nării regimului de 
la Salisbury. Se pare 
că reuniunea de luni 
a fost consacrată, în
tre altele, elaborării

unor acțiuni diplo
matice îndeosebi, 
pentru a face față a- 
cestei presiuni.

Tot ieri, la sediul 
O.N.U. și-a reluat 
dezbaterile privind 
problema rhodesiană 
Comitetul Special al 
O.N.U. pentru exami
narea aplicării De
clarației cu privire la 
acordarea indepen
denței țărilor și po-

ANGLIA: Charlie Chaplin a sărbătorit recent pe platourile ci
nematografice Pinewood, unde toarnă actualmente un nou film, 

împlinirea a 77 de ani

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România in 
Islanda, Alexandru Lăzărea- 
nu, a făcut o vizită la Reyk
javik, în legătură cu plecarea 
sa definitivă de la post. Cu 
acest prilej el a fost primit 
de primul ministru Bjarni Be- 
nediktsson, de președintele 
Parlamentului, Birgir Finns- 
son, și de membri ai guvernu
lui. Ministrul afacerilor exter
ne, Emil Jonsson, a oferit un 
dejun în cinstea ambasadoru
lui român.

• PRIMUL MINISTRU al 
Danemarcei, Jens Otto Krag, 
a avut luni o întrevedere cu 
președintele Franței, de Gaul
le, la Palatul Elysée. Surse o- 
ficiale au relevat că princi
palul subiect al convorbirii a 
fost hotărîrea Franței de a se 
retrage din organismele inte
grate ale N.A.T.O.

Prezența lui Krag la Paris 
este simptomatică pentru evo
luția nuanțată a pozițiilor di
verșilor parteneri atlantici 
față de demersurile franceze. 
Este cunoscut că și Danemar
ca are obiecții față de anumite

■MaaMMMDKonsnnMaaBiantaK 
vățămîntul universitar“, Frank King, 
președintele AFL-CIO din Ohio a de
clarat : „Este o înșelăciune atunci cînd 
afirmi că au sporit subsidiile pentru 
studenți și treci sub tăcere faptul că, 
în aceeași perioadă, au sporit taxele 
universitare. Problema de bază este 
simplă — a continuat el. Este mai greu 
acum, din punct de vedere financiar, să 
înveți într-un colegiu, decît era în urmă 
cu zece ani ? Eu afirm că da...“ La acest 
punct unele completări edificatoare au 
fost aduse de Philip Des Marais, adjunct 
al secretarului asistent al Oficiului pen
tru Educație din S.U.A. El a arătat, că 
dacă în anul 1940 un student trebuia să 
cheltuiască anual 850 dolari pentru a în
văța într-o universitate, în 1965 costul 
învățămîntului superior a crescut la 
1 560 dolari și a pronosticat că în 1980 
el va ajunge la 2 400 dolari. „Această 
perspectivă — subliniază „THE CHRIS
TIAN SCIENCE MONITOR“ — a fost 
primită cu îngrijorare de majoritatea 
participanților la seminar care au cerut 
să fie luate măsuri, din partea guver
nului federal și a autorităților din dife
ritele state, în scopul de a se permite 
tuturor tinerilor americani talentațl și 
înzestrați să-și continue educația în uni
versități“.

Cu toate că participanții la seminarul 
de la Universitatea Miami nu au reușit 
să ajungă la o hotărîre unanimă, (fiind 
în joc interese care depășesc puterea lor 
de a interveni), reuniunea a avut însă 
darul să tragă un semnal de alarmă pri
vind situația existentă în învățămîntul 
superior din S.U.A. Așa cum a subliniat 
Emery Beacon, vicepreședintele Uni
versității din Virginia de vest, „sporirea 
taxelor și a celorlalte cheltuieli face ca 
tot mai mulți tineri talentați să fie pier- 
duți pentru țara noastră, ceea ce nu în
seamnă altceva decît o risipă de talente 
și de mînă de lucru calificată“.

I. RETEGAN

Viața pe Venus ?

Un slîrșit meritat: Avio
nul agresor american a 
fost doborît. De la 5 au
gust 1964, peste 950 de 
avioane americane au 
fost doborîte deasupra te
ritoriului R. D. Vietnam

de Ministerul Apărării al S.U.A., întrucît interesează 
guvernul Statelor Unite“. In ce privește „caracterul“ și „sco
purile anchetei“, el a afirmat că „nu poate da nici un fel de 
indicații, întrucît este vorba de probleme militare“.

Astfel, la mai puțin de un an de Ia scandalul prilejuit în 
Chile de „planul Camelot", (o manevră asemănătoare care a 
fost denunțată de guvernul chilian) Pentagonul a ajuns im
plicat într-o afacere de proporții identice în Columbia. în 
parlamentul de la Bogota, deputatul Indalecio Lievano Agui- 
rre, reprezentând partidul „Mișcarea revoluționară liberală“, 
a declarat că acțiuni de felul „planului Simpatico“ au drept 
obiectiv „să permită Statelor Unite a ști în care moment 

trebuie debarcați infanteriștii marini în fiecare țară a Ame- 
ricii Latine“. „Caracterul provocator al planului — a spus 
deputatul Julio Andrade — este demonstrat prin simplul 
fapt că în regiunile unde au loc aceste „anchete“ sînt pre
zenți agenți ai poliției secrete, denumită „F-2“. „Cum se 
poate împăca acest tip de activitate cu o «cercetare 
științifică» ?“ — a întrebat el. Aceasta cu atît mai mult, cu 
cît, după cum au subliniat alți deputați, „anchetele“ sînt în

treprinse îndeosebi în regiunile țărănești Marquetalia, Rio- 
chiquito, Guayabero, unde guvernul desfășoară operații mili
tare împotriva partizanilor.

Spre deosebire de cele ce s-au întâmplat în Chile cu 
„planul Camelot“, guvernul columbian a dat autorizația ofi
cială pentru „planul Simpatico“ pe care se străduie să-l pre
zinte drept „un act normal în folosul țării“. Dar marile ac
țiuni de protest care au avut Ioc în țară- demonstrează că 
poporul columbian a înțeles pe deplin adevăratul caracter 
al acestor „cercetări științifice“. Nu este, de aceea, întâmplător 
faptul că activitatea „experților“ nord-americani în Colum
bia a ajuns să fie cunoscută în întreaga țară sub denumirea 
de „planul Antipatico !“.

P. NICOARÄ

poarelor coloniale. 
Țările africane mem
bre ale comite
tului au căzut de a- 
cord asupra rezolu
ției supuse exami
nării și în care se 
recomandă folosirea 
tuturor mijloacelor, 
inclusiv forța armată 
pentru înlăturarea 
guvernului rasist al 
lui Ian Smith.

aspecte ale alianței atlantice, 
ceea ce o determină să se de
dice în măsură tot mai mare 
colaborării nordice. De altfel, 
guvernul danez s-a opus, încă 
din prima parte a consultări
lor atlantice, unei condamnări 
oficiale a Franței.

• NOUL președinte al Re
publicii Irak, Abdel Rahman 
Aref, a făcut o primă decla
rație în care a precizat că 
„va menține politica internă 
și externă a predecesorului 
său, Abdel Salam Aref“. Presa 
irakiană anunța luni diminea
ța că, în curînd, noul preșe
dinte va adresa națiunii un 
important mesaj.

• COMITETUL Executiv al 
Partidului Socialist din Aus
tria a respins ieri propune
rile cancelarului Josef Klaus 
și ale partidului său populist 
privind condițiile de formare 
a unui guvern de coaliție. In 
urma acestei hotărîri, cance
larul Klaus și-a anunțat in
tenția de a forma un guvern 
numai cu participarea parti
dului populist. Cancelarul l-a

DOI OAMENI de știință 
de la Universitatea, Hppkins 
din Statele ‘Unite' au anunțat 
duminică că pe planeta Ve- 
nus ar exista regiuni întinse 
„unde omul poate găsi o tem
peratură confortabilă“. Ei au 
precizat, argumentînd cu re
zultatele prelucrării unor 
date științifice transmise de 
stațiile cosmice, că s-ar putea 
trage concluzia că pe această 
planetă ar exista viață așa 
cum o cunoaștem pe Pămînt.

vizitat pe președintele repu
blicii, Franz Jonas, pentru al 
informa asupra eșecului în
cercărilor de a realiza un 
acord cu partidul socialist și 
asupra deciziei sale de a for
ma un guvern doar pe baza 
majorității pe care o deține 
partidul său în noul parla
ment austriac.

• LA OSLO și-a început 
lucrările un Seminar interna
țional în problema vietname
ză, organizat de Uniunea Na
țională a studenților din Nor
vegia. Luînd cuvîntul în ca
drul seminarului, profesorul 
Hans Morgentau, reprezen
tantul secției new-yorkeze a 
Consiliului pentru problemele 
relațiilor externe, a condam-

JAPONIA. — Demonstrație la Tokio împotriva creșterii

costului vieții

nat cu fermitate politica dusă 
de guvernul S.U.A. în Viet
nam. Profesorul Morgentau a 
declarat că, angajîndu-se în 
războiul din Vietnam, S.U.A. 
au pornit pe drumul unei po
litici lipsite de perspectivă, 
care are ca efect doar slăbi
re pozițiilor sale morale și 
politice.

• CONFERINȚA Mesei ro
tunde Est-Vest de la Paris a 
luat sfîrșit duminică seara, 
după trei zile de dezbateri. în 
secția politică au fost studiate 
probleme privind securitatea 
și cooperarea europeană, ne- 
diseminarea armelor nucleare 
și situația din Vietnam. Secția 
economică a examinat dezvol
tarea schimburilor comerciale 
Est-Vest.

La conferință au luat parte 
delegați din 17 țări. Din țara 
noastră au participat — Ia 
secția de politică generală — 
acad. N. Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică a 
Universității din București, iar 
la secția economică C. Grigo-

rescu, șef de sector la Institu
tul de cercetări economice al 
Academiei Republicii Socialis
te România.

• POSTUL de radio al for
țelor kurde a făcut cunoscut 
că Mohamed Barzani, a anun
țat suspendarea pe timp de o 
lună a acțiunilor împotriva 
trupelor guvernului irakian. 
Această hotărîre, explică pos
tul de radio, a fost adoptată 
pentru a permite noului pre
ședinte al țării să se pronun
țe dacă este sau nu de acord 
cu formarea unui guvern re
gional al kurzilor în nordul 
Irakului.

• LA 18 APRILIE la Mos
cova a sosit într-o vizită ofi
cială Youssef Zeayyen, primul 
minstru al Siriei. Pe aeropor
tul din Moscova oaspetele si
rian a fost întîmpinat de 
A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și de alte persoane 
oficiale.

Disputa

monetară 

inter - 

occidentală
Referindu-se Ia întru

nirea adjuncților miniș
trilor de finanțe ai țări
lor „grupului celor zece“ 
în problema reformei 
sistemului monetar in- 
teroccidental, care ur
mează să înceapă as
tăzi la Washington, a- 
genția FRANCE 
PRESSE relatează că a- 
ceastă reuniune va lua 
în discuție raportul care 
trebuie să fie prezentat 
pînă în toamnă unei 
conferințe a miniștrilor 
de finanțe ai țărilor 
menționate.

Acest raport va trebui să 
delimiteze zonele de acord de 
cele de dezacord ce se vor de
gaja în timpul discuțiilor. 
Convorbirile anterioare duse 
în martie la Paris se pare că 
nu au atenuat contradicțiile 
dintre Franța și Statele Unite, 
ale căror puncte de vedere 
față de reforma sistemului 
monetar sînt diametral opuse.

Contradicția majoră se re
feră la crearea unei unități 
de rezervă adițională față de 
care au fost exprimate trei 
poziții diferite. Statele Unite 
au cerut crearea unui instru
ment de rezervă care să se a- 
dauge dolarului și lirei ster
line, dar care să nu aibă nici 
o legătură cu aurul, nici în ce 
privește distribuirea, nici uti
lizarea sa. Franța, însă, se 
menține cu fermitate pe o po
ziție potrivnică, afirmînd că, 
chiar dacă deficitul balanței 
de plăți externe americane ar 
fi cîndva eliminat, ea nu va 
renunța la revenirea la siste
mul tranzacțiilor internaționa
le pe baza aurului. La rîndul 
său, președintele Băncii fede
rale vest-germane a prezentat 
în luna martie o propunere 
de compromis vizînd crearea 
unei unități monetare de re
zervă care să fie legată de 
aur numai în ce privește utili
zarea ei, urmînd ca plățile in
ternaționale să se facă jumă
tate pe baza aurului și jumă
tate pe baza noii monede. 
Dar, dacă acest proiect a fost 
susținut la reuniunea de la 
Paris de Olanda și Italia și cu 
oarecare rezervă de Belgia, el 
a fost însă respins de Statele 
Unite, care au refuzat catego
ric să accepte o monedă care 
să aibă vreo legătură cu au
rul.
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