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• întreprinderile 

regiunii Iași

Direcția regională de statis
tică Iași ne anunță că toate co
lectivele fabricilor și uzinelor 
din regiune au îndeplinit anga
jamentele luate în cinstea ani 
versării partidului. Metalurgiș 
tii bîrlădeni au livrat peste sar 
cina de plan 7 500 rulmenți de 
diferite tipuri, colectivul uzinei 
metalurgice din Iași 300 tone 
de oțel, lucrătorii fabricii de 
antibiotice 120 miliarde unități 
internaționale de penicilină și 
derivați.

• Alte 

întreprinderi 
gălățene

Un nou grup de întreprinderi 
gălățene anunță îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea 
celei de a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist Român. în
tre acestea se numără și doche
rii de la Direcția navigației 
fluviale.

O dată cu muncitorii din port 
au vestit îndeplinirea angaja
mentului luat în întîmpinarea 
zilei de 8 Mai și energeticienii 
gălățeni. (Agerpres)

• Uzinele 
„Autobuzul“ 

București
Colectivul de muncă al Uzi

nelor „Autobuzul“ din Capitală 
raportează îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor luate în 
cinstea aniversării a 45 de ani 
de la crearea P.C.R.

Angajamentul la producția 
marfă a fost depășit cu 
1 700 000 iar la producția glo
bală cu peste 1 700 000 
lei. Au fost puse în circulație, 
peste plan, autovehicule în va
loare de 850 000 lei.

C. DAMINESCU

© Uzina 
„Vulcan“ - 
București

De la începutul anului și pînă 
în prezent la Uzina „Vulcan“ 
din Capitală, producția globală 
planificată a fost realizată cu 
o depășire de 2 300 000 lei, iar 
producția marfă cu 2 660 000 
iei.

Valoarea beneficiilor peste 
plan se ridică la 879 000 lei. E- 
conomiile obținute de secția 
cazangerie, secție fruntașă pe 
uzină, depășesc 475 000 lei.

N. VINȚEANU
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Zeci de mii de bucureșteni, 
aflațî de-a lungul' arterelor 
care duc către aeroportul Bă- 
neasa, și-au luat sîmbătă di
mineața un călduros rămas 
bun de la tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, secretarul general al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care, împreună cu 
soția, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră, Ia invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Pe fațada clădirii aeropor
tului se aflau portretele tova
rășilor Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu. Pe mari 
pancarte erau înscrise în lim
bile sîrbo-croată și română 
urările : „Zivelo Bratsko Pri- 
jateljstvo izmedu rumunskog 
i jugoslovenskih naroda 1“ — 
„Trăiască prietenia frățească 
între poporul român și popoa
rele Iugoslaviei

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

Pe întreg traseul, ca și pe 
aeroport, cetățenii flutură ste- 
gulețe, buchete de flori multi
colore, ca semn al sentimente
lor de dragoste și prietenie cu 
care poporul nostru a întîmpi- 
nat, pretutindeni, pe oaspeții 
iugoslavi, în călătoria lor prin 
România.

Tovarășii Tito și Ceaușescu, 
aflați într-o mașină deschisă, 
răspund manifestațiilor entu
ziaste ale locuitorilor Capita
lei.

Pe aeroport se aflau tova
rășii : Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Petre Bo- 
rilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Drăghici, Paui îxicu- 
lescu-Mizil, Leonte Răutu, Le- 
ontin Sălăjan, Ștefan Voitec. 
Iosif Banc, Maxim Berghianu, 
Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Mihai Dalea, Manea 
Mănescu, Vasile Patilineț, Vir- 
gil Trofin, Constanța Crăciun, 
Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Gaston Marin, Roman Moldo- 
van.

Erau de față membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofi
țeri superiori, academicieni și 
alți oameni de știință, cultură 
și artă, ziariști români și iu
goslavi, corespondenți ai unor 
agenții de presă și ziare de 
peste hotare.

Cuvîntarea tovarășului_>

Vicolae Ceausescu
Stimate tovarășe Tito,
Dragi oaspeți,

Vă rog să-mi dați voie să exprim iacă o da
tă satisfacția noastră, a întregului popor ro
mân pentru vizita pe care ați făcut-o în Ro
mânia.

Vizitînd întreprinderi și instituții de cul
tură, orașe și regiuni, luînd cunoștință în mod 
nemijlocit de viața și preocupările oamenilor 
muncii, ați exprimat cuvinte calde de prețuire 
la adresa activității poporului și partidului 
nostru, pentru care vă mulțumim.

In cursul vizitei am avut convorbiri rodni
ce, în cadrul cărora ne-am informat reciproc 
asupra activității de construire a socialismu
lui în cele două țări ale noastre, am făcut un 
schimb de păreri cu privire Ia relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, cu privire la problemele 
actuale ale situației internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Ne exprimăm satisfacția pentru caracterul 
deosebit de util al convorbirilor, desfășurate 
în atmosfera proprie relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre, de adîncă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă. Comunicatul pe care 
l-am semnat astăzi oglindește hotărîrea celor 
două partide și state de a întări relațiile de 
prietenie și colaborare tovărășească în dome
niul politic, economic, cultural și în alte do
menii de interes comun, hotărîrea României și

(Continuare în pag. a III-a)

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

La sosirea pe aeroport, co
mandantul gărzii militare pre
zintă onorul; se intonează im
nurile de stat ale celor două 
țări; în semn de salut răsună 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Tito și Ceaușescu 
trec în revistă garda de 
onoare.

Apoi, înaltul oaspete strînge 
mîinile șefilor misiunilor diplo
matice și persoanelor oficiale 
române prezente.

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

Oaspeții răspund aclamații
lor prietenești ale mulțimii a- 
flate pe aeroport, își iau rămas 
bun de Ia conducătorii parti
dului și statului nostru. Un 
grup de pionieri le oferă bu
chete de flori.

Tovarășii Tito și Ceaușescu 
își iau rămas bun, cu o de
osebită cordialitate.

în aplauzele celor prezenți 
oaspeții se urcă în avion și sa
lută încă o dată pe cei pre
zenți.

La ora 10,30 nava aeriană a 
președintelui, excortată de a- 
vioane cu reacție ale Forțelor 
noastre Armate, a decolat în- 
dreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
Iosip Broz Tito

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

Părăsind frumoasa și ospitaliera Românie, 
aș dori încă o dată, în numele meu personal, 
al soției mele și al colaboratorilor mei, să 
mulțumesc în modul cel mai călduros pentru 
atenția dv. tovărășească și pentru primirea 
extrem de caldă — rar întîlnită — cu care 
am fost întîmpinați pretutindeni prin Româ
nia prietenă. Expresiile de sinceră simpatie 
ale poporului român și chipurile bucuroase 
ale oamenilor care ne-au salutat călduros, 
atît la București, cît și în orașele Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Brașov, Ploiești și în toate 
localitățile prin care am trecut — ne vor ră- 
mîne neșterse în amintire. Această primire 
confirmă faptul că între popoarele noastre 
există legături prietenești puternice și că re
lațiile dintre țările noastre vecine și socialiste 
se dezvoltă cu succes, ceea ce ne bucură foar
te mult.

Doresc și cu acest prilej să spun că ne-au 
impresionat rezultatele mari pe care România 
socialistă le-a obținut în dezvoltarea ei eco
nomică. Noi am avut prilejul să vedem că 
țara dv., folosind bogățiile naturale, depune 
toate forțele sale în construcția de obiective 
mari, dotate cu cele mai moderne utilaje și 
conduse de oameni tineri și capabili. Sîntem 
încredințați că, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, România va dobindi noi 
succese însemnate în construcția socialistă, 
ceea ce vă doresc sincer.

(Continuare în pag. a I<ll-a)

Pe întreg traseul, ca și pe aeroport, bucureștenii și-au luat un călduros rămas bun 
de la tovarășul Iosip Broz Tito.

Foto : AGERPRES

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Tovarășului 

CIIIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste
România

București
Părăsind teritoriul Republi

cii Socialiste România priete
ne, aș dori încă o dată, în nu
mele meu personal, al soției 
mele și al colaboratorilor mei, 
să mulțumesc în modul cel mai 
călduros pentru ospitalitatea 
cordială, simpatiile mari ex
primate de către poporul ro
mân, precum și pentru atenția 
dv. personală.

întîlnirile cu oamenii mun
cii din România și convorbi
rile pe care le-am avut au 
întărit înțelegerea noastră re
ciprocă și convingerea noastră 
că colaborarea prietenească 
a țărilor noastre este înteme
iată pe bazele trainice ale bu
nei vecinătăți, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc.

Transmit poporului român și 
Partidului său Comunist, pre
cum și dv. personal cele mai 
calde saluturi și cele mai bune 
urări de fericire și bunăstare 
a țării dv., pentru noi succese 
în construcția socialismului.

IOSIP BROZ TITO
Transmisă de pe bordul a- 

vionului.

Ritm intens 
la semănatul 
porumbului
tn toată tara timpul este op

tim pentru semănat. Pe ogoare 
se lucrează de zor. Mecanizato
rii din gospodăriile de stat, sta
țiunile de mașini și tractoare și 
țăranii cooperatori muncesc cu 
avînt pentru a termina însă- 
mințarea porumbului în cel mai 
scurt timp și la un nivel agro
tehnic superior, tn multe regi
uni. ritmul semănatului a cres
cut simțitor în ultimele zile. 
Continuă să se mențină în 
frunte gospodăriile de stat și 
cooperativele agricole din regi
unile Galați și Bobrogea, care 
au semănat peste 80 la sută din 
terenurile prevăzute pentru po
rumb, precum și cele din regi
unile Oltenia și București care 
au însămînțat 70 și respectiv 
65 la sută.

Pină la siirșitul acestei sap- 
tămini, în gospodăriile de stat 
și cooperativele agricole din 
întreaga (ară porumbul a fost, 
semănat pe mai mult de 50 la 
sută din terenurile prevăzute. 
Există condiții ca, prin deplina 
folosire a mașinilor și btina 
organizare a muncii, in toate 
regiunile viteza zilnică de se
mănat să fie depășită și această 
lucrare să fie terminată în 
scurt timp.

Grăbirea semănatului și efec
tuarea de lucrări de bună ca
litate trebuie să constituie în 
continuare principala preocupa
re a mecanizatorilor, țăranilor 
cooperatori și specialiștilor in 
vederea obținerii unei recolte 
sporite.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
La invitația, Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român și a Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, cu soția, a făcut 
o vizită oficială în Republica Socialistă 
România între 18—23 aprilie 1966.

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

înalții oaspeți iugoslavi au fost întîm
pinați pretutindeni cu multă căldură și 
ospitalitate de către populația orașelor 
și regiunilor vizitate, ceea ce constituie 
o expresie a sentimentelor de prietenie 
care leagă popoarele celor două țări so
cialiste vecine.

In cursul vizitei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer. 
membru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au avut 
convorbiri oficiale cu tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Alexandru Bîrlă-

deanu, membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Florian Dănălache, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului Orășenesc 
București al Partidului Comunist Ro
mân, Corneliu Mănescu, membru al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor externe, An
drei Păcuraru, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. 
Octavian Groza, adjunct al ministrului 
energiei electrice, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, și Vasile Șandru, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă : Țvietin Miato- 
vici, membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, secretarul politic 
al Comitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Bosnia și Herțegovina, Marko 
Nikezici, secretar de stat pentru aface
rile externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Aleksandar Grlici- 
kov, membru al Vecei Executive Fede
rale, Giurila Ioikici, membru al Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, secretarul politic al Co
mitetului Regional al Uniunii Comuniș
tilor din Serbia pentru Regiunea Auto
nomă Voivodina, Bogdan Țrnobrnia, se
cretarul general al președintelui Repu
blicii, Iakșa Petrici, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia în 
Republica Socialistă România, și Milorad 
Peșici, director în Secretariatul de Stat 
pentru Afacerile Externe.

In cursul convorbirilor, care au 
decurs într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate și înțelegere reciprocă, părți
le s-au informat asupra construcției so
cialiste în cele două țări și au avut un 
schimb util de păreri cu privire la re
lațiile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, precum și în legătură cu proble
mele actuale ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Luînd nemijlocit cunoștință, în timpul 
vizitei, de eforturile oamenilor muncii 
din România, delegația iugoslavă a ex
primat satisfacție pentru rezultatele im
portante pe care poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român 
le-a obținut în diferite domenii ale con
strucției socialiste, în ridicarea unor o- 
biective industriale moderne, în dezvol
tarea sănătății publice, științei, culturii 
și în ridicarea nivelului de trai și a a- 
dresat urări sincere pentru dezvoltarea 
continuă și multilaterală a României so
cialiste vecine.

Partea română a exprimat satisfacția 
poporului român pentru realizările de 
seamă obținute de popoarele iugoslave, 
sub conducerea Uniunii Comuniștilor, în 
construirea orînduirii socialiste, în dez
voltarea multilaterală a economiei, cultu
rii, științei și tehnicii, în ridicarea bună
stării sale și a transmis urări de noi 
și mari succese în munca pe care o de
pune pentru înflorirea Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

I
Ambele părți au subliniat cu satisfac

ție că prietenia dintre popoarele român 
și iugoslave, cu adinei rădăcini în isto-

(Continuare în pag. a III-a)
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0 NOUĂ 
RUBRICĂ

A ZIARULUI

R,ăspunzînd dorinței 
firești a cititorului tînăr 
de a găsi în paginile zia
rului nostru articole ca
re să-l ajute în elucida
rea unor probleme de in
teres general, adăugăm, 
începînd cu acest nu
măr, la obișnuitele noa
stre reportaje, anchete, 
eseuri etc., o rubrică 
nouă:

La

de săptămină,

masa rotundă

a „Scinteti

tineretului"
Cu o tematică foarte 

variată, masa rotundă va 
reuni în jurul ei perso
nalități dintre cele mai 
marcante ale vieții noa
stre sociale, culturale, 
științifice etc., sinteza 
dezbaterilor constituind 
o invitație și totodată un 
prilej util de meditație 
pentru cititori.

Pentru început citiți 
ÎN PAGINA A Il-a a 
numărului nostru de as
tăzi dialogul pe tema

B

!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In timpul semnării Comunicatului comun Foto AGERPJÌES

Sîmbătă, 23 aprilie, la Con
siliul de Stat, a fost semnat 
Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială în țara noas
tră a președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito.

Comunicatul a fost semnat 
din partea română de tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, iar 
din partea iugoslavă de tova
rășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

La solemnitate au luat 
parte :

Din partea română, tovară-

șii: Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Constantin Dră
gan, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dă
nălache, Janos Fazekas, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Con
stanța Crăciun, Ilie Murgu
lescu, Gheorghe Gaston Marin, 
Roman Moldovan, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, precum și alte persoa
ne oficiale.

Din partea iugoslavă, tova
rășii : Țvietin Miatovici, se
cretarul Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina, mem-

bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., Marko Ni
kezici, secretar de stat pentru 
afacerile externe, membru al 
C.C. al U.C.I., Aleksandar Grli- 
cikov, membru al Vecei Exe
cutive Federale, membru al 
C.C. al U.C.I., Giurița Ioikici, 
secretarul Comitetului regio
nal al Uniunii Comuniștilor 
din regiunea Autonomă Voi
vodina, membru al C.C. al 
U.C.I., Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
Republicii, membru al C.C. al 
U.C.I., Iakșa Petrici, ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al R.S.F. Iugoslavia la 
București, Milorad Peșici, șe
ful Direcției pentru Europa de 
răsărit, din Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe.
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„Creșteți și învățați, dragi

tineri, într-o țară liberă și

prosperă, făurită prin

lupta și munca a zeci și

zeci de generații, vă
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Masa rotundă
„Scìnteli tineretului“

Convorbire condusâ de ION BIBERI———————
bucurați de condiții de
viață la care nici nu se A
puteau gîndi, în tinerețea

lor, înaintașii voștri. Să

dăruiți patriei tot ce aveți

mai bun, toată puterea
minții și brațelor voastre, A FI
ei să-i închinați elanul și

năzuințele voastre
tinerești**. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al C.C. al P.C.R.

(din cuvîntârea rostită la cel de al 
VIII-lea Congres al C.C. al U.T.C.)

de cile 
sociale 

și rete-

aproape

ION BIBERI : Invi
tația la o discuție asu
pra ființei și rolului 
.ricat de tineret în via
ța: socială nu poate, în 
cr edința noastră, să 
nu fie dominată de 
ideea marilor posibili
tăți și, în același timp, 
de marile chemări ce 
sînt oferite și adresa
te, deopotrivă, de sta
tul nostru, de partid 
generației tinere. Aș 
vrea să spun în acest 
cuvînt de început că a 
discuta despre ceea ce 
înseamnă a fi tînăr în 
România anului 1966, 
implică, fără îndoială, 
alte unghiuri de vede
re, decît în trecut, 
tinerețea însăși fiind 
pusă în cu totul altă 
lumină și alte perspec
tive decît a fost tine
rețea majorității celor 
ce sînt astăzi de vîrsta, 
să zic, a academicia
nului Moisil, aici de 
față, a mea și a altora. 
Aproape toți cei ce au 
azi 45 — 50 — 60 de ani 
știu cît de greu era să 
te afirmi, în vremea 
cînd și ei aveau două
zeci de ani, cîte dru
muri se închideau în 
fața tinereții, 
ori barierele 
frîngeau aripi 
zau elanuri.

Este, cred, 
inutil să mai demons
trăm că societatea 
nouă pune la îndcmîna 
tinereții traiecte si
gure de împlinire. 
Și totuși, o întrebare 
stăruie justificat: este 
tinerețea înzestrată cu 
toate acele sensibile a- 
parate de recepție ca
pabile să-i dea măsu
ra reală a perspective
lor, s-o ajute în cunoa
șterea propriilor rezer
ve de energie ?

Pentru noi, cei cu 
mai multă experiență, 
un fapt este constatat: 
poziția tineretului față 
de contemporaneitate 
este cu deosebire pri
vilegiată. Tînărul de 
douăzeci de ani, chiar 
lipsit de vastă cultură, 
are multă înțelegere și 
o aderență mai intimă 
ia spiritul epocii, decît 
oamenii mai în vîrstă. 
Tineretul, format în 
ambianța secolului, îl 
înțelege in specificul 
său, printr-o intuiție 
directă, pe care consi
derațiile savante nu le 
pot înlocui.

Dar tînărul este, in 
general, lipsit de expe
riență, de cunoștințe 
tehnice, sau de cultură 
generală. De aceea, el 
are datoria de a-și de- 
săvîrși o formație pro
fesională ; numai prin 
exercitarea 
fesii se va putea 
devăr integra 
plin în viața 
cială. In acest 
de cunoaștere, tînărul 
are nevoie de școală și 
de învățători. Aceștia 
din urmă sînt repre- 
zentați prin oameni 
mai în vîrstă. Asistăm 
aici la o cooperare, în- 
tr-un cadru social mai 
vast, a generațiilor. 
Numai această cola
borare va putea cheză- 
șui împlinirea formați
ei spirituale a tinere
tului, care se reduce, 
în esență, la formarea 
bunului suprem al o- 
mului, cum îl socotea 
Goethe: personalita
tea.

în acest sens, credem 
că orientarea de căpe
tenie pe care am pu- 
tea-o sugera tînărului 

unei pro- 
în a- 

de- 
so- 

efort

actual, în procesul ela
borării personalității, 
este de a se cunoaște 
pe sine, de a-și cum
păni în spirit de obiec
tivitate propriile posi
bilități și înclinații. 
Personalitatea 
pune viață 
examen de 
înserare în 
rilor valori 
rane, dar și deprinde
rea unei tehnici profe
sionale. Societatea so
cialistă, în care trăieș
te tinărul de astăzi, 
presupune în același 
timp bogăție, varietate 
de valori culturale, 
dar și tehnicitate. Via
ța. azi, reclamă uit 
randament maxim din 
partea fiecărui om : ea 
exclude diletantismul 
și superficialitatea. 
Activitatea socială a 
unui profesionist va 
trebui astfel să izvo
rască dintr-o înclinare 
sufletească bine preci
zată, îmbogățită prin- 
tr-un fond de vastă 
cultură generală, dar 
și de competență, în
tr-o specialitate bine 
definită.

Vom adăuga la a- 
ceastă scurtă enunțare 
a temelor pe care le 
dezbatem astăzi, mă
sura în care personali
tatea tînărului, dezvol
tată în sensul proprii
lor aptitudini și încli
nații și îmbogățită prin 
apropierea valorilor u- 
niversale, va trebui să 
reprezinte, în același 
timp, o unitate, obser- 
vind în viața de toate 
zilele respectul pentru 
alții, delicatețea de 
purtare, politețea, în- 
tr-un cuvînt unitatea 
de stil a personalității. 
Se desenează astfel 
profilul unei personali
tăți complete a tînăru
lui, deopotrivă pe plan 
lăuntric și pe plan so
cial.

presu- 
interioară, 
conștiință, 

lumea ma- 
contempo-

cu 
in

VLADIMIR STREI
NII: A fi tînăr, în
seamnă, după părerea 
mea, a avea o atitudine 
ofensivă. Nu cunosc 
ceva mai demn de lau
dă decît elanul explo
siv al tinereții, dorința 
de a realiza lucruri re
marcabile, spiritul de 
dăruire susținut de a- 
xu! unui ideal 
generozitate pus 
slujba societății. Nu 
cunosc în același timp 
ceva mai demn de dis
preț decît tinerețea 
consumată într-o trăire 
iincedă, ascunsă de res
ponsabilitatea francă a 
greutăților luate piep
tiș, lipsită de voința de 
afirmare, începîhd cu 
învățătura și terminînd 
cu actul muncii. Avem, 
în acest sens, bucuria 
de a constata că tinere
tul nostru, în marea lui 
majoritate, știe să alea
gă între o cale și alta 
și, fără gesturi de bra
vadă superficială, se 
înscrie să participe în 
linia întîi pe toate 
fronturile pe care po
porul nostru desăvîr- 
șește opera socialistă.

Incercînd să mai dau 
o definiție tinereții aș 
spune că ea este vîrsta 
cea mai plastică din 
viața omului, vîrsta 
cînd recepționarea fap
telor de cultură, a unei 
profesiuni, a deprinde
rilor civilizației se face 
cu puterea germinativă 
a solului, primăvara. 
Să-i facem pe tineri 
conștienți de marea va
loare a vîrstei pe care 
o parcurg, să-i îndem
năm să n-o irosească ; 

e datoria noastră, a 
celor mai în vîrstă, a 
școlii, a organizației de 
tineret.

Cred că în trecut s-a 
scăpat din vedere a- 
ceastă plasticitate a 
omului tînăr. Ne mai 
aducem aminte, noi, 
mai vîrstnicii, că șco
lile prin care am trecut 
ajunseseră la un fel de 
mecanizare a învăță- 
mîntului, la o uscă
ciune teribilă. Mulți 
dintre noi datorăm 
mult pregătirii autodi- 
dactice și n-ar fi rău 
să dezvoltăm și tineri
lor acest spirit. Dar, 
ceea ce lipsea din cu
noștințele pe care le 
primeam atunci, era 
viața. Ceea ce lipsea 
unor profesori era fla
căra unui entuziasm 
pentru disciplina în 
care lucrau. Acest en
tuziasm, dacă poate fi 
transmis tînărului, Iii-
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crează asupra naturii 
lui plastice. Aceasta 
presupune necesitatea 
de a avea o școală 
bună. Mai înseamnă și 
a avea o bună școală 
paralelă. Ce este o 
școală paralelă ? In ge
neral este viața în care 
intră tînărul foarte de
vreme, de la 16—17 ani. 
Acesta, chiar dacă ur
mează o școală oficială, 
se află în mod normal 
într-o școală paralelă, 
care este școala vieții. 
După temperamente, a- 
ceastă școală poate a- 
vea diverse forme, pen
tru că aceasta și-o in
stituie tînărul. Dar, 
mai sînt și forme care 
nu depind de voința 
lui: cinematograful,
radioul, televiziunea 
care contribuie direct 
și într-o foarte 
’măsură, uneori
mult chiar decît 
rinții la formarea tine
rilor. Vedeți, prin ur
mare, ce orizont larg 
deschide grija 
tru plasticitatea vîr
stei, pentru pregătirea 
mîinii care e chemată 
s-o modeleze.

mare 
mai 
pă-

pen-

Acad. MILTIADE 
FILIPESCU: După
mine, tinerețea este un 
admirabil fenomen bio
logic, psihologic și so
cial. Cu părți pozitive 
și negative care se îm
bină între ele, cu părți 
limpezi, cu părți une
ori tulburi; tinerețea 
este ca un curs de 
munte care-și revarsă, 
torentele după o ploaie 
năpraznică, pornind 
spre cîmp. Aceste to
rente în starea lor înci- 

este 
rolul

pientă au o capacitate 
care poate fi și crea
toare și distrugătoare. 
Acesta este fenomenul 
tinereții. Avem datoria 
ca în această magmă, 
în acest amestec foarte 
complex de elemente 
pozitive și negative, să 
cunoaștem bine fiecare 
element și să interve
nim direct, cu profun
dă pricepere, pentru a-i 
cultiva ce-i bun și a 
extirpa ceea ce 
rău. Aici este
profesorului, începînd 
de la învățătorul de 
școală elementară, pînă 
la profesorul universi
tar, șef de catedră. 
Dacă profesorul nu are 
darul și posibilitatea 
de a realiza această o- 
peră, el nu este profe
sor, nu numai că nu 
contribuie la valorifi
carea acestor elemente 
pozitive, din contră, 
distruge.

Tineretul nostru de 
astăzi trebuie educat în 
așa fel ca fiecare să-și 
creeze un ideal, să aibă 
un țel în viață. Noi în 
generația noastră am 
luptat ca să cucerim o 
citadelă, citadela socie
tății democrate. Am 
cucerit această cita
delă, unii eu prețul 
vieții, alții cu foarte 
multe și mari sacrificii 
morale. Să îndemnăm 
tineretul să fie dina
mic, să-i cultivăm 
idealul de luptător ; să 
nu se mulțumească nu
mai a învăța doctrina 
marxist-leninistă, să 
trăiască marxist-leni- 
nist în fiecare faptă a 
Iui, să arate că este în- 
tr-adevăr un luptător 
sincer, devotat.

tehnicieni- 
de energie 
tineretului, 

creatoare,

îmi dau seama că în 
munca noastră de das
căli, desfășurată zi de 
zi, cîteodată cu oare
care severitate, dar în 
general cu blîndețe, am 
reușit să facem din ti
neri adevărați prieteni. 
Aceasta nu poate să fie 
pentru noi, profesorii, 
decît cel mai bun în
demn pentru a lucra 
cu dragoste în învăță- 
mînt. Știm că valorifi
căm în acest fel imen
sul potențial de energie 
creatoare prezentat de 
tinerețe. După cum a- 
pele Argeșului au stat 
în mîinlle 
lor, fondul 
psihică a 
energia lui 
stă în mina noastră, a 
profesorilor. De aceea 
iubesc învățămîntul, 
știu că prin învăță- 
mînt, noi, virstnicii, 
contribuim la îndru
marea spre bine a a- 
cestei tinereți care este 
bună, a acestei tine
reți care este capabilă, 
a tinereții care este 
marele capital al orică
rei țări, cu condiția ca 
educatorul ei să știe 
să-și facă datoria și 
să-și îndeplinească 
cum trebuie marea lui 
misiune.

VLADIMIR STREI- 
NU : Să reținem o tră
sătură deloc de negli
jat a vîrstei tinere : o 
anumită înclinare spre 
negație. în mod firesc, 
căutindu-și și creîn- 
du-și un loc în socie
tate tineretul aduce cu 
el — și asta se întîm- 
plă de mii de ani cu 
fiecare gi ierație — o 
prospețime de idei, 

mentalități nealterate. 
Este, după mine, o tră
sătură de excepțională 
valoare, mai ales că, 
de obicei, spiritul critic 
are în obiectiv nonva
lorile. In munca de e- 
ducație să avem în ve
dere ca tinerii să deli
miteze precis buna tra
diție, marile realizări 
acumulate de veacuri, 
pentru ca spiritul cri
tic tineresc să acțio
neze spre permanenti
zarea și contihuarea 
lor cu alte opere de va
loare.

TRAIAN HERSEN1 : 
în legătură cu tinere
tul, ca cercetător în 
problemele sociale și 
psihologice, ca unul 
care am efectuat an
chete pot să aduc ia 
această discuție cîteva 
concluzii științific ar
gumentate. Cercetările 
noastre arată un fapt: 
tineretul are o stare de 
spirit, o emulație și o 
atracție spre realizări 
mari incomparabile cu 
ceea ce știam de la alte 
generații.

Studenții și elevii de 
acum sînt solicitați la 
învățătură mai mult 
decît eram noi, știința 
a progresat așa de mult 
îftcît pentru a avea e- 
lemente de bază în- 
tr-un studiu se cere 
mai mult decît ni se 
cerea nouă. Și totuși 
este impresionant să 
vezi cu cîtă temeinicie, 
cei mai mulți, se simt 
atrași de aceste pro
bleme greu de rezolvat, 
de bătălia cujjtiința. A 
răspunde "comanda
mentelor vîrstei tinere, 
azi, înseamnă, cred

linia 
cu e- 
învă- 

făcută

părăsi această 
matcă deosebit de 
prielnică, a te ține cit 
mai aproape de 
curentului viu, 
fecte profunde : 
țătura, munca 
din pasiune.

S-a vorbit aici de au- 
todidactism, de învăță
tura de unul singur. 
Să-i îndemnăm, totuși, 
pe tineri a se ține cit 
mai aproape de oame
nii cu experiență, de 
cei ce le pot fi profe
sori. Și eu am fost tî- 
năr. Am avut un pro
fesor care m-a ajutat 
și s-a ocupat de mine, 
pînă în foarte mici de
talii. îmi indica să ci
tesc o anumită carte și 
după o vreme mă in
vita la el, cu care pri
lej mă întreba din cele 
citite. Acest control a 
avut un efect deosebit 
asupra mea. Tot la fel 
au procedat și alți pro
fesori, de care noi 
fost legați cu multă 
cunoștință și fără 
care noi nu ne-am 
putut descurca.

Fără efort personal 
educația nu este posi
bilă, dar este știut că 
îndrumarea 
drumul.

am 
re
de 
fi

scurtează

MOISIL : 
să luăm

Acad. GR. 
Nu trebuie 
aerul bătrînului educa- 
cator ; să ne spunem că 
așa cum facem noi este 
mai bine. Pe vremea 
bunicului, cei care se 
bărbiereau stîrneau 
scandal, azi lucrurile 
se pare că stau invers. 
E asta așa de impor
tant, la urma urmei ?

Sînt de acord cu to

varășul Herseni, care 
a spus că tinerii din 
zilele noastre nu sînt 
cu nimic inferiori tine
rilor, de pe vremea 
noastră. Aș putea 
spune că sînt chiar su
periori, cel puțin ca 
procentaj faptul este 
cert dovedit. Desigur, 
e limpede pentru noi 
toți că toate drepturile 
de care se bucură ti
neretul de la abeceda
rul și manualul gratuit, 
pînă la perspectivele de 
afirmare a propriilor 
personalități se dato- 
resc grijii partidului, 
ocrotirii sale părintești. 
Altădată, numărul 
studenților era foarte 
mic în comparație cu 
numărul celor care 
sînt acum. Cînd unul 
este neserios în activi
tatea lui profesională 
sau în comportarea 
în societate, ceilalți 
îl iau și îl discu
tă în cadrul organi
zației U.T.C. Pe vremea 
mea erau facultăți în
tregi în care găseai 
doar 2—3 oameni se
rioși. Nu se interesa 
nimeni de acest lucru, 
îl „privea“ pe fiecare. 
Oamenii lucrează a- 
cum foarte temeinic.

în privința spiritului 
de negație, specific ti
nereții, aș spune că 
este bun într-un anu
me sens. Aș adăuga un 
lucru : omul trebuie lă
sat să-și trăiască pro- 
pria-i experiență, să 
aibă experiența lui de 
viață. Un om care nu 
a avut situațiile lui 
dramatice nu este un 
om întreg : dramă inte
lectuală, dramă de dra

goste ! Să le aibă, să le 
trăiască ! Iată de ce îmi 
displac acei tineri ca
re-și caută, în familie 
sau în altă parte, pa
ravane care să-i apere 
și de cel mai slab cu
rent. Vinovați sînt pă
rinții, în primul rînd, 
dar noi sîntem datori 
să Ie atragem atenția 
și lor, tinerilor. Fierul 
care n-a trecut și pe la 
cald și pe la rece tot 
fier moale rămîne. 
Pentru tinerețe o ase
menea stare e ofensa
toare.

Timpul în tinerețe 
riscă să fie risipit 
foarte ușor. Tinerii 
cred că viața lor 
este infinită, timpul 
nu poate fi măsurat 
pentru ei. Sgîrcenia 
timpului trebuie de
prinsă, și eu caut să le 
atrag atenția studenți
lor mei ori de cîte ori 
am prilejul, mai ales 
studenților care învață 
la facultatea de mate
matici, unde se cere 
foarte mult studiu și 
unde irosirea timpului 
nu te iartă. Dar, bine
înțeles, nu numai aici. 
De asemenea, ori de 
cîte ori discut cu tinerii 
nu uit să le atrag aten
ția asupra unui lucru 
aparent foarte curios : 
deși vîrsta medie a o- 
mului a crescut sensi
bil, totuși, îmbătrînirea 
sub raport profesional, 
se face mult mai re
pede decît înainte, din 
cauza rapidității de e- 
voluție a tehnicii ac
tuale. De aci îndemnul 
către tinerețe de a în
văța mereu.

Mai sînt șl alte pro

bleme specifice epocii 
actuale : tînărul luptă 
între specializare și ac
tivități interdiscipli
nare, pentru că specia
lizarea este o caracte
ristică, iar interdisci- 
plina o altă caracteris
tică. Adresîndu-mă ti
nerilor îi sfătuiesc să 
mediteze la aceste a- 
devăruri, să-și stabi
lească singuri sfera ce
rințelor care acționea
ză independent de ei și 
prin asta să munceas
că, să se comporte în 
consecință.

IRINA PETRESCU: 
Cred că trebuie să dăm 
posibilitatea tinerilor 
de a-și găsi calea sin
guri, să nu precupețim 
nici un efort pentru 
a-și crea conștiința 
responsabilității. Ei nu 
pot ajunge la acest țel 
decît judecind singuri, 
alegînd, justifieîndu-se. 
Avem nevoie de perso
nalități, nu de o masă 
unitară. Totuși aș a- 
vea de reproșat unor 
tineri o anumită înfu
murare.

Acad. GR. MOISIL : 
Încrederea în tine nu 
este uneori prea dău
nătoare. Din contră, 
s-ar putea ca, manifes- 
tînd-o la tinerețe să 
devină curajul vieții de 
mai tîrziu.

IRINA PETRESCU : 
înțeleg butada. Totuși, 
tovarășe profesor, pen
tru unii ea devine ușor 
suficiență ; observ, de 
pildă, în lecturile unora 
o anumită superficiali
tate.

Acad. GR. MOISIL : 
O anumită superficia

litate te poate face să 
înveți multe lucruri. 
Adică ce înseamnă 
asta : sînt unii care-i 
condamnă pe tineri 
pentru că, Ia 20 de ani. 
spicuiesc și dintr-iin 
autor și din altul, se 
interesează și de mate
matică și de filozofie. 
Dar asta-i foarte bine, 
fiindcă îți dă posibili
tatea să cuprinzi o arie 
foarte largă de idei, să 
descoperi punctele de 
reper la care vei poposi 
mai tîrziu. Rău este 
dacă la 20 de ani nu te 
preocupă nimic, iar 
dacă Ia 30 de ani se în
tâmplă tot așa începe 
să fie grav. Eu, la 
vîrsta mea, e drept, nu 
mai spicuiesc, eu cînd 
citesc o carte fac sec
țiune verticală, epuizez 
totul. De ce ? Fiindcă 
eu mi-am descoperit 
vocația, afinitățile cele 
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mai puternice. De la 40 
de ani, să zicem, înveți 
mai greu, pentru că 
vrei să înțelegi orice 
lucru pînă la sfîrșit...

IRINA PETRESCU : 
Eu mă refeream la 
faptul că educația tine
rilor suferă din cauza 
acestei suficiențe. De 
pildă, aici poate inter
veni și aderarea la 
modă. Ce părere aveți?

Acad. GR. MOISIL: 
Aderarea la modă, 
după părerea mea, nu 
e o greșeală ! Dimpo
trivă, ea poate fi un 
semn bun. Dacă tînă
rul simte o oarecare 
dorință de a ieși din 
comun la 20 de ani e 
chiar bine. Asta poate 
să-l ajute în a fi în
drăzneț în viață, să 
vrea să fie el însuși, să 
aibă chipul lui, perso
nalitatea Iui. Rău e 
dacă și la 30 de ani ră- 
mîne numai cu... barba, 
cu bretonul, cu cine 
știe ce croială.

VLADIMIR STREI- 
NU.- înseamnă că în
drăzneală a rămas 
doar la formele ex
terioare, neesențiale, 
șî-n procesul educa
tiv trebuie ținut sea
ma de această în
drumare spre pro
funzimea de cugetare, 
de atitudine în viață. 
Să fixăm pe alte pla
nuri elementul bun al 
îndrăznelii adolescen
tine.

Acad. MILTIADE 
FILIPESCU: Vor
bind la figurat se 
poate spune că, de 
la o anume vîrstă, pe 
unii tineri care n-au 

băgat de seamă că îi 
prinde vremea maturi
zării numai cu „moda“, 
fără nimic altceva, 
dacă nu-i tundem noi 
îi tunde viața. Și e 
mult mai grav.

IRINA PETRESCU: 
S-au menționat aici 
mulți responsabili care 
pot contribui direct la 
formarea și pregătirea 
pentru viață a tineri
lor. Familia, școala, in 
primul rînd. Eu țin 
însă minte, din anii 
cînd eram membră a 
organizației U.T.C., ce 
puternică influență au 
avut asupra formării 
noastre acțiunile edu
cative întreprinse de 
organizația de tineret. 
Pot să spun că multe 
din normele de con
duită, din aspirații, 
chiar, ni le-am format 
— eu și colegii mei — 

ca membri ai U.T.C. 
A discuta despre tine
rețe, despre demnita
tea și responsabilita
tea acestej vîrste ne
maipomenit de fru
moase este o datorie 
de onoare a celor ce 
răspund de educația 
tinerilor. Și e aproape 
nebănuit de mare efec
tul educativ atunci 
cînd ceea ce se între
prinde ține seama de 
specificul de vîrstă, de 
dorința de afirmare, 
de eventuala lipsă de 
experiență, cînd sfatu
rile sînt date cu înțe
legere. Mărturisesc că 
am venit la această 
discuție cu dorința de 
a învăța eu însămi. La 
noi, la Institutul de 
teatru, se discută în 
prezent destul de mult 
aceste probleme. Gîn- 
durile exprimate aici 
îmi vor fi de folos.

ION BIBERI: îngă
duiți-mi cîteva cuvin
te de încheiere. S-au 
dat aici remarcabile 
definiții ale tinereții. 
S-au stabilit interfe
rențe între tineret și 
școală, între tineret și 
profesori, între tineret 
și viața socială. Felul 
cum s-au argumentat 
ideile, cu varietatea de 
mijloace ale examenu
lui analitic și cu îm
brățișarea cîmpului 
vast de sinteză, va fi, 
desigur, util pentru 
tineret. Au fost stator
nicite scopurile sociale 
ale tineretului și obli
gațiile profesorului, fa
ță de tînăr, a tînărului 
față de profesor și fa
ță de societatea socia
listă.

Aceste trăsături de 

reciprocitate — în ace
lași timp de ordin psi
hologic și social — vor 
alcătui, desigur, pen
tru tineri, obiect de 
meditație. In această 
țesătură de relații, re
marcabilă prin serio
zitatea și aș spune 
prin gravitatea cu 
care a fost exprimată, 
accentul trebuie pus pe 
valoarea vieții interioa
re și a experienței de 
viață a fiecărui tînăr.

Am spus aici că, în 
primul rînd, tînărul 
trebuie să se cunoască 
pe sine însuși și să-și 
adîncească personali
tatea, printr-o viață 
interioară, prin bilan
țuri și examene de 
conștiință. Acest lucru 
este profund necesar 
tinerilor de azi. Ei au 
nevoie de a fi puși 
față în față cu ei în
șiși, cu realitatea, cu 

viața; ei trebuie să-și 
trăiască, fiecare, dra
ma personală și să o 
rezolve într-un sens 
propriu.

Cred că tînărului nu 
trebuie să i se impună 
un principiu de viață, 
fără o temeinică justi
ficare rațională, ci să 
i se propună soluții, 
între care el să aibă 
putința de alegere, 
prin judecată proprie 
și referire la coordo
natele vieții socialiste, 
în care trăim.

Ceea ce distinge vi
goarea unei personali
tăți este atitudinea 
critică. Să contribuim 
la dezvoltarea, în rîn- 
dui tineretului, a a- 
cestui spirit de dlscer- 
nămînt, care să des
prindă din contextul 
datelor actualității, va
lorile culturale perma
nente și orientările 
sociale specifice ale 
vremii, de ceea ce e 
neesențial perimabil.

A fi tînăr înseamnă 
a-ți păstra în per
manență entuziasmul, 
frăgezimea de simțire 
și elanul vîrstei de 
douăzeci de ani. Oa
menii tineri reprezin
tă un însemnat factor 
de progres. Munca, în 
societatea socialistă 
nu poate fi încoronată 
de fruct, decît în mă
sura în care oamenii 
afirmă vigoarea gîn- 
dului, caracteristică 
vîrstei tinereții, înlă- 
turînd rutina, anchi
loza sufletească, lipsa 
de generozitate interi
oară și afirmînd o 
permanentă curiozi
tate intelectuală.

Credem că numai 

tinerețea gindului, u- 
nltă cu experiența și 
temeinicia muncii, pot 
da roade în societatea 
socialistă. îndemnul 
suprem al tânărului 
este de a nu-și pierde 
în cursul vieții elanul 
vîrstei de douăzeci de 
ani. Pentru oamenii în 
vîrstă, principiul de 
viață credem că este 
de a păstra și adinei 
cît mai mult acest bun 
prețios al tinereții spi
rituale.

Tinerețea nu este, 
în adevăr, o categorie 
de vîrstă, ci un semn 
de elan și bogăție in
terioară. Cred că pro
blema esențială a vie
ții umane, pe plan 
practio — individual, 
este aceasta : a-țî păs
tra tinerețea spiritului, 
îmbogățindu-1 totuși, 
prin experiență și 
muncă !

■
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ria lor multiseculară, cunoaște, în con
dițiile construirii socialismului în cele 
două țări, o nouă și continuă dezvoltare. 
Se lărgesc neîncetat relațiile de colabo
rare frățească romàno-iugoslave pe baza 
trainică a principiilor egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne, respectului și avantajului reciproc, 
internaționalismului socialist. Un rol im
portant în adîncirea acestor relații l-au 
avut vizitele, întîlnirile și convorbirile 
prietenești din ultimii ani dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celor două 
țări.

Un exemplu viu al colaborării romàno
iugoslave îl constituie construirea în co
mun a Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, obiectiv de 
mare importanță pentru economiile na
ționale ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, pentru dezvoltarea relațiilor lor 
economice, precum și pentru îmbunătă
țirea condițiilor de navigație pe Dunăre 
în avantajul tuturor țărilor interesate. 
Ambele părți au relevat spiritul de co
laborare și deplină înțelegere în care se 
îndeplinesc sarcinile ce revin construc
torilor români și iugoslavi în realizarea 
acestui obiectiv complex.

Creșterea continuă a potențialului e- 
conomic al Republicii Socialiste Româ
nia și a! Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia a creat condiții pentru creș
terea an de an și diversificarea schim
burilor economice bilaterale. Acordul 
comercial pe perioada 1966—1970, sem
nat recent la Belgrad, prevede o spo
rire a schimburilor de mărfuri de peste 
două ori față de realizările din cei cinci 
ani precedenti.

Cele două părți consideră că există 
largi posibilități de dezvoltare în conti
nuare a relațiilor economice și au con
venit Ca organele lor competente, și în 
special Comisia mixtă guvernamentală 
româno-iugoslavă de colaborare econo
mică să acționeze în vederea creșterii 
schimburilor comerciale, a lărgirii co
operării între diferite ramuri ale in
dustriei, intensificării colaborării tehni- 
co-științifice și a schimbului de expe
riență.

Părțile an' apreciat pozitiv rezultatele 
obținute în aplicarea înțelegerilor și con
vențiilor încheiate în ultimii ani. privind 
legăturile culturale, științifice, pe linia 
învățămintului, presei, radioteleviziunii. 
cinematografiei, sportului, a vizitelor din
tre cetățenii celor două țări și au căzut 
de acord să dezvolte în continuare rela
țiile în aceste domenii. Ele consideră ne
cesar să extindă colaborarea în domeniul 
turismului ca mijloc de cunoaștere și 
apropiere între pbpoarg. .. . .. I *

Cele două păfți au’c<îhv8nlt să sprijine 
în continuare dezvoltarea relațiilor în 
toate domeniile de interes comun, în spi
ritul bunei vecinătăți și al colaborării 
prietenești multilaterale, în folosul po
poarelor român și iugoslave, al cauzei ge
nerale a socialismului și a păcii.

n
în cursul schimbului de. păreri cele 

două părți au apreciat că evoluția situa
ției internaționale în epoca actuală se 
caracterizează prin sporirea forței și in
fluenței socialismului în lume, avîntul 
mișcării de eliberare națională, al luptei 
clasei muncitoare, creșterea tuturor for
țelor care luptă pentru democrație, pro
gres social și apărarea păcii.

Totodată, părțile constată că în ultima 
vreme are loc o intensificare a acțiuni
lor agresive ale cercurilor imperialiste, 
care, încercind să frîneze procesul isto
ric de dezvoltare progresistă și democra
tică a lumii, să împiedice mișcările re
voluționare, se amestecă în treburile in
terne ale altor țări, atentează la inde-

pendența și suveranitatea popoarelor în 
diferite părți ale lumii, recurgînd și la 
intervenții armate deschise, nesocotind 
voința popoarelor și normele elementare 
ale dreptului internațional.

Aceste acțiuni agresive sporesc încor
darea internațională și periclitează tot 
mai mult pacea în lume. Ele impun ne
cesitatea unor eforturi sporite ale țări
lor socialiste, ale țărilor nealiniate și ale 
altor țări iubitoare de pace, ale mișcări
lor muncitorești, de eliberare națională, 
ale mișcărilor progresiste și democratice, 
ale tuturor forțelor antiimperialiste, în 
scopul menținerii și întăririi păcii mondi
ale și a securității internaționale.

Condiția esențială a menținerii și con
solidării păcii, a dezvoltării multilatera
le a colaborării internaționale o consti
tuie respectarea în relațiile dintre state 
a principiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc. Pronunțîndu-se cu hotă- 
rîre pentru respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, de a alege corespunzător vo
inței și intereselor sale calea dezvoltării 
politice, economice și sociale, cele două 
părți își reafirmă solidaritatea cu po
poarele care luptă pentru Cucerirea și 
consolidarea independenței naționale, 
pentru pace și progres social, cărora le 
acordă și le vor acorda și în viitor de
plinul lor sprijin.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de an
gajarea tot mai intensă a forțelor mili
tare ale Statelor Unite ale Americii, atît 
în intervenția lor în Vietnamul de sud. 
cît și în bombardarea Republicii Demo
crate Vietnam, cele două părți și-au ex
pus pozițiile lor cunoscute în legătură 
cu situația din Vietnam și și-au reafir
mat sprijinul pentru lupta justă a po
porului vietnamez pentru libertatea și 
independența patriei sale.

Profund atașate cauzei păcii și secu
rității popoarelor, cele două țări militea
ză în mod consecvent pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării generale, pentru măsuri eficace de 
natură să înlăture pericolul nuclear. Ele 
să pronunță pentru coâ.¥u<Hfrea unei con
ferințe mondiale de dezarmare ctt parti
ciparea tuturor statelor lumii. Părțile 
consideră că interesul întăririi păcii, al 
eliminării oricăror forme de amestec în 
treburile altor popoare, reclamă desfiin
țarea bazelor militare străine, retragerea 
trupelor aflate pe teritoriul altor state. 
Părțile consideră, de asemenea, că îm
părțirea lumii în blocuri militare nu co
respunde dezvoltării pozitive a relațiilor 
internaționale actuale.

în cursul convorbirilor, părțile au sub
liniat importanța rezoluției adoptate de 
Adunarea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite, la ultimă sa săsitihe, care 
cheamă statele europene cu orînduiri 
soeial-politice diferite să-și intensifice 
eforturile pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și bună vecinătate ca o 
premisă pentru crearea unui climat de 
încredere și înțelegere reciprocă, favo
rabil unei abordări constructive a pro
blemelor europene încă nerezolvate. Re
publica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia se pro
nunță pentru crearea unui sistem eficace 
de securitate europeană, împotriva acce
sului sub orice formă al militarismului 
vest-german la arma nucleară. Ele con
sideră necesară reglementarea pașnică a 
problemei germane pe baza recunoaște
rii realității existenței celor două state 
germane.

Cele două părți au constatat cu satis
facție progresele realizate în direcția îm
bunătățirii relațiilor dintre țările balca
nice. Ele și-au reafirmat hotărîrea de a 
depune și în viitor eforturi în scopul 
dezvoltării continue a climatului de co
operare și înțelegere între statele balca
nice, în interesul popoarelor lor, al pro-

movării colaborării, bunei vecinătăți șl 
al întăririi păcii în această regiune și in 
lumea întreagă.

Cele două părți se pronunță pentru 
sporirea rolului și eficacității Organiza
ției Națiunilor Unite în menținerea pă
cii și securității în lumea întreagă pe ba
za principiilor Cartei. Ele consideră nece
sar ca Organizația Națiunilor Unite să se 
adapteze schimbărilor care au survenit în 
lumea contemporană și să fie realizată 
universalitatea acestui for internațional.

Părțile se pronunță pentru dezvolta
rea nestingherită a relațiilor economici 
internaționale, fără condiții politice, fără 
restricții și discriminări și susțin aplica
rea recomandărilor Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvoltare 
privind sprijinirea eforturilor pentru 
progresul economic al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Schimbul de păreri cu privire la pro
blemele internaționale a evidențiat hotă
rîrea celor două părți de a-și aduce în 
continuare contribuția lor la normaliza
rea relațiilor internaționale, la dezvolta
rea colaborării între popoare, consolida
rea păcii și securității internaționale.

III
în cursul discuțiilor ambele părți au 

constatat cu satisfacție lărgirea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și Uni
unea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
organizațiile sindicale, de tineret, de fe
mei și alte organizații obștești din Re
publica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia și au 
căzut de acord să dezvolte în continuare 
schimburi de delegații, vizite, contacte și 
consultări pe diferite probleme de inte
res comun, precum și alte forme de cola
borare care s-au dovedit utile pentru 
cunoașterea reciprocă a experienței în 
construcția socialismului în cele două 
țări.

Ținînd seama de marea diversitate de 
condiții în care își desfășoară activitatea 
partidele comuniste și muncitorești, de
terminată de particularitățile istorice și 
naționale ale fiecărei țări, Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia consideră că fiecare 
partid are dreptul exclusiv de a-și elabo
ra de sine stătător linia politică, formele 
și metodele de activitate în condițiile 
concrete ale țării sale, pe baza aplicării 
creatoare a marxism-leninismului.

Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia își exprimă 
hotărîrea de a contribui la întărirea le
găturilor și colaborării în rîndurile miș
cării comuniste și muncitorești interna
ționale, pe baza respectării neabătute în 
relațiile dintre partide a principiilor ega
lității, independenței, neamestecului în 
treburile interne ale altor partide.

★
Vizita președintelui Republicii Socia

liste Federative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, în Republica So
cialistă România și convorbirile care au 
avut loc constituie o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și păcii.

Președintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, secretar general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a invitat pe secretarul 
general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Nicolae Ceaușes- 
cu, și pe președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, să viziteze Iugoslavia. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Iugoslaviei de a se manifesta ș 
în viitor ca factori activi a 
luptei pentru progres social, 
pentru apărarea cauzei inde
pendenței, securității și păcii 
popoarelor. Sîntem încredin
țați că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor ambelor 
noastre popoare, intereselor 
socialismului și păcii.

Dragi tovarăși,
Acum, cînd ne luăm rămas

bun, vă rugăm să transmiteți 
din partea noastră, a tuturor, 
din partea poporului român, 
popoarelor Iugoslaviei cele 
maî calde urări de fericire și 
prosperitate, de noi succese în 
munca lor nobilă închinată în
floririi patriei socialiste și 
apărării păcii în lume.

Trăiască și să se întărească 
prietenia frățească româno- 
iugoslavă !

La revedere, dragi tovarăși ! 
Drum bun !

Cuvintarea tovarășului
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în cursul acestei vizite, ni 
am avut convorbiri utile sin 
cere și prietenești cu conducă 
torii dv. de stat și de partid 
Pot să spun că în relațiiK 
noastre bilaterale nu sînt pro
bleme litigioase, nici probleme 
deschise și că de ambele părf 
s-au arătat posibilitățile dc 
dezvoltare și perfecționare pe 
mai departe a diferitelor for
me de colaborare prietenească 
între noi. Printre altele, la 
aceasta ne îndeamnă apropie
rea geografică a celor două 
țări socialiste ale noastre — și 
eu sînt convins că acestui scop 
îi va folosi vizita noastră.

Noi am făcut, de asemenea, 
un schimb de păreri referitor 
la cele mai actuale probleme 
internaționale. Și în această 
privință pozițiile noastre sînt

identice sau apropiate, deoa
rece și unii Și alții pornim de 
la necesitatea luptei consec
vente pentru pace și socialism, 
de la necesitatea aplicării 
principiului coexistenței paș
nice și active în relațiile in
ternaționale. Eu cred că la a- 
ceste eforturi, care se fac as
tăzi în lume, cele două țări ale 
noastre pot să-și dea aportul 
lor folositor și în viitor.

Permiteți-mi, la sfirșit, să 
mulțumesc încă o dată pentru 
atenție și să adresez cel mai 
ald salut și cele mai bune 

urări întregului popor român.
Trăiască Republica Socia

listă România !
Trăiască Partidul Comunist 

Român !
Trăiască prietenia și colabo

rarea dintre poporul Româ
niei și popoarele Iugoslaviei !

Presa iugoslavă despre vizita
președintelui Tito

BELGRAD 23 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Ziarul „Borba" 
publică corespondența tri
misului special al ziarului în 
legătură cu mitingul care a 
avut loc în Sala Palatului Re
publicii. „Mitingul de aseară, 
scrie corespondentul, a repre
zentat manifestarea fidelă, 
foarte caldă și impresionantă 
a puternicei prietenii, mani
festare care s-a repetat în fie
care parte în multe ocazii în 
timpul vizitei președintelui 
Iugoslaviei în România. Con
ducătorii și poporul acestei 
țări au primit pe președintele 
nostru ca pe un prieten scump 
și i-a arătat cu mîndrie mari
le lor realizări în dezvoltarea 
industriei și dorința lor Sin
ceră ca cele două țări ale 
noastre să fie puternic legate 
împreună în viitor și o să co
laboreze în toate domeniile. 
Din acest motiv, mitingul de 
aseară din capitala Româ- 
riiei nu a fost 
de amabilitate 
cinul lor, ci 
realitate o 
convingătoare a
care deja există — încrederea 
reciprocă, sentimentele prie
tenești și conștiința unui vii
tor comun“.

în încheierea corespondent 
ței se arată că seara, la Casa 
Armatei, președintele Tito a 
dat o recepție.

Cuvintarea tovarășului Ceau- 
șescu a fost publicată de ziar 
sub următorul titlu : „Munci
torii Iugoslaviei, sub condu
cerea comuniștilor, au schim
bat fundamental fața țării“, 
iar cuvintarea tovarășului 
Tito este publicată de ziar sub 
titlul: „Noi sîntem fericiți de 
succesele poporului român 
prieten și vă dorim sincer noi 
victorii în muncă“.

In corespondența trimisulu. 
special al ziarului „Politika“ 
se arată că în Sala Palatului 
„a avut loc încă o manifestare 
evidentă a relațiilor romàno
iugoslave“.

Vizita președintelui Tito în 
România a fost oglindită pe 
larg și de celelalte ziare din 
Iugoslavia, precum și în emi
siunile de radio șl televiziune.

BELGRAD 23 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo
peanu transmite : La cererea 
reprezentanților presei, ra
dioului și televiziunii iugo
slave, președintele Tito a fă
cut următoarea declarație 18 
sosirea sa pe aeroportul dir 
Belgrad :

„Vizita noastră în Românie 
prietenă face parte din rîndul 
vizitelor care rămîn trainic în 
amintire. Am fost primiți atît 
de călduros și cordial, incit, 
este imposibil de descris în 
cuvinte această primire. Sim
patia, cordialitatea și sinceri
tatea pe care poporul român 
le-a manifestat față de țara 
noastră și față de popoarele 
Iugoslaviei au lăsat asupra 
noastră o impresie foarte pu
ternică.

în cursul celor cinci zile am 
avut un program destul de 
bogat. Am vizitat cîteva loca
lități, printre care orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, un
de se află în prezent un cen
tru industrial, apoi orașele 
Brașov și Ploiești. Am văzut 
cîteva întreprinderi industria
le mari care ne-au lăsat o im
presie foarte frumoasă. A- 
cestea sînt fabrici mari, mo
derne, așa cum, după părerea 
mea, trebuie să fie.

Convorbirile noastre s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
foarte cordială și au fost foar-

te amănunțite. Am discutat 
despre relațiile bilaterale, des
pre colaborarea noastră eco
nomică și politică. Am consta
tat că Colaborarea noastră de 
vină acum nu este pe măsura 
relațiilor cordiale și apropierii 
dintre cele două țări vecine și 
am căzut de acord că această 
colaborare trebuie lărgită și 
aprofundată și mai mult.

Am. discutat și despre pro
blemele internaționale și eve
nimentele actuale, îndeosebi 
din Asia și Africa, și pozițiile 
noastre au fost în general ase
mănătoare sau identice.

Consider că această vizită a 
noastră în România va consti
tui un imbold foarte bun pen
tru întărirea mai rapidă și 
continuă a relațiilor noastre 
în toate domeniile de interes 
comun pentru cele dduă țări.

Ne înapoiem din România 
prietenă cu multe salutări 
cordiale din partea poporului 
român și cu cele mai bune 
urări ale sale pentru dezvol
tarea, și progresul nostru in
tern continuu.

Din acest loc doresc să ex
prim încă o dată mulțumirile 
noastre profunde conducerii 
de stat și de partid a Româ
niei și întregului popor român 
pentru marea cordialitate 
căldură manifestate față 
noi“.

Sosirea la Belgrad
BELGRAD 23 Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Sîmbătă dimineața 
s-a înapoiat la Belgrad venind 
de la București, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
neral al U.C.I., Iosip Broz 
Tito, care împreună cu soția, 
a făcut o vizită oficială în 
România, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. Cu același 
avion a călătorit și ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Aurel 
Mălnășan.

Pe aeroportul 
ședințele R.S.F. 
persoanele care 
fost întîmpinați 
dar Rankovici, 
al R. S. F. Iugoslavia, 
Stambolici, președintele Ve- 
cei Executive Federale, Ivan

Surcin, pre- 
Iugoslavia și 
îl însoțesc au 
de : Aleksan- 
vicepreședinte 

Petar

și
■de

Goșniak, locțiitor al coman
dantului suprem al for
țelor armate și secretar de 
stat pentru problemele apără
rii naționale, Veliko Vlaho- 
vici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Mialko Todorovici. vicepreșe
dinte al Skpuștinei Federale, 
Dușan Petrovici, președintele 
Skpuștinei R.S. Serbia, Iakov 
Blajevici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale, Mi- 
loș Minici, membru al C.C. al 
U.C.I., Draghi Stamenkovici, 
președintele Vecei Executive 
a Republicii Socialiste Serbia, 
membri ai C.C. al U.C.I. și ai 
Vecei Executive Federale și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Belgrad și membrii Am
basadei Republicii Socialiste 
România.

numai semn 
față de ve- 
a fost în 
manifestare 

unor lucruri

București, 23 aprilie 1966

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CHIVU STOICA

Președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 

secretar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

IOSIP BROZ TITO
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Plenara lărgită

a Comitetului de conducere
ACTUALITATEA UNIVERSITARĂ

al Uniunii arhitectilor

Timp de două zile, la Casa 
arhitectului din Capitală s-au 
desfășurat lucrările ședinței 
plenare lărgite a Comitetului 
de conducere al Uniunii arhitec- 
ților din Republica Socialistă 
România, la care au participat 
membrii comitetului de condu
cere ai Uniunii, ai conducerii 
C.S.C.A.S., arhitecți de la filia
lele din țară și din institutele de 
proiectare bucureștene.

Comitetul de conducere al 
Uniunii a decernat premiile a- 

i nuale ale Uniunii Arhithcților 
pe anul 1965, pentru cele mai 

' valoroase lucrări arhitecturale 
| și urbanistice. Premiul anual în 

valoare de 20 000 lei a fost de- 
I cernat arhitectilor Niculae Ke- 
Ipeș, Niculae Porumbescu, Aurel 

Căciulă, Sully Bercovici, Mar
gareta Dîmboianu, Victoria 

| Gîlcă și Ana Keszeg, pentru 
ansamblul de locuințe Balta 

I Albă din București.
Premiul special pentru lucrări 

realizate de arhitecți tineri din 
D.S.A.P.G.-uri, în valoare de 

I 5 000 lei, a fost decernat arhi- 
tecților Octavian Chivu și Ion 
Drăghici, pentru lucrarea „Că- 

I inin cu 134 paturi la Galați“,

(Agerpres)

THALIA IN FINALĂ
LA CLUJ

FESTIVALUL ARTEI STUDENȚEȘTI 
EDIȚIA 1966

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 8, 
10; 12,15; 14,30; 16,45;
21,15).

CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop

rulează la București (orele 
9,30; 12,15; 15,30; 18,15;
20.45) , Tomis (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Mo
dern (oreje 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,15).

ATENTATUL
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

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

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;
18,15; 20,30). în completare 
Tîrquri și iarmaroace.

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,15; 
20,45). în completare, Acolo 
unde Carpatii întîlnesc Du
nărea.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN

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

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

STEAUA BALETULUI
rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Program pentru copii 
ora 10.

CINEMATOGRAFE
LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ NR. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI — BALETUL 
NEGRU DIN SENEGAL — 
CARTIERE NOI ÎN BUCU
REȘTI

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—21 In continuare).

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
— cinemascop

rulează Ia Gluleștl (orele 16; 
18,15; 20,30). în completare, 
Un bloc neobișnuit. Arta 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30;
20). în completare Cocenel. 

WINNETOU — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Dacia (orele 9 — 
13,30 — în continuare;
16.30; 20,15).

WINNETOU — cinemascop — 
seria I

rulează la Flacăra (orele 10; 
15,30; 18; 20,30). în comple
tare. Cu acul și ața.

WINNETOU — cinemascop — 
(seria a II-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 Crisana 

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- 
lul.

TRANZIT
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

FINALA BUCLUCAȘĂ
rulează la Grivița (orele 10; 
12.15; 16; 18,15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop
rulează la Bucegi (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). în 
completare. Energia.

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

TOM JONES
rulează Ia Vitan (orele 11; 
15,30; 18,15; 20.45).

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

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

PROCESUL ALB
rulează la Cosmos (orele 
15; 17,30; 20).

DULCEA PASĂRE A TINE- 
REȚII

rulează la Moșilor (orele 
15.30; 18; 20.30).

DESENE SECRETE
rulează la înfrățirea (orele 
10; 16,30; 18,30; 20,30).

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Unirea (orele 11 ; 
16; 18,15; 20,30).

ARȘIȚA— 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), în comple
tare, Pîrvu Mutu-zugravul.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la 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). în 
completare, Lucrările primei 
consfătuiri pe tară a lucră
torilor din construcții

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Lira (orele 15; 
17,45; 20,30). în 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 CHE
IA

Ecoutile Întrecerilor din centrele 
universitare în cadrul festivalurilor 
studențești de artă — ediția 3966 
— încâ nu s-au stins cînd în sala 
Casei de cultură a studenților din 
Cluj s-a deschis faza pe , țară a , 
Concursului formațiilor studențești 
de teatru.

...23 aprilie, ora 9. A treia lovi
tură de gong anunță că întrecerea 
celor mai bune echipe studențești 
de teatru a început. Juriul — alcă
tuit din regizori de teatru, croni
cari dramatici, ziariști, reprezen
tanți ai Ministerului lnvățămîiitu- 
lui, ai C.C. al U.T.C. și ai Comite
tului executiv al U.A.S.R. — no
tează primele impresii. Cel dintîf 
„examinat" este colectivul drama
tic al Institutului pedagogic de 3 
ani din Oradea, care prezintă pie
sa Luciei Demetrius „Drumul iz
voarelor". Dar startul în această 
competiție s-a luat, de fapt, cu o 
seară în urmă : prezentînd — in 
afara concursului — piesa lui Al. 
Mirodan „N-a fost în zadar", un 
colectiv al Institutului de artă tea
trală și cinematografică București 
a „semnat“ prefața acestei mani
festări a artei amatoare studențești 
închinată celei de a 45-a aniversări 
a creării P.C.R.

Bucurlndu-se de o largă partici
pare — peste 300 de studenfi, ar
tiști amatori —■ concursul, care va 
dura 3 zile, întrunește 21 de colec
tive dramatice. De remarcat, în 
primul rînd, că cele mai multe for
mații au înțeles că dramaturgia ro
mânească, îndeosebi tema contem
porană și eroii contemporani, con
stituie, mai ales, pentru teatrul

studențesc de amatori, ud mijloc 
principal de educație estetică, de 
formare a profilului tlnărului de 
azi. Centrul universitar — Bucu
rești, de pildă, prezintă „Nu sînt 
turnul Eiftel" de Ecaterina Oprdiu 
și „Moartea unui artist" de Horia 
Lovinescu ; centrul universitar din 
Țg. Mureș „Oameni care tac" de 
Al. Voitin ; Centrul universitar 
Crăiovg „Surîsul Hiroșimbi" de 
Eugen Jebeleanu ■, (dramatizare) ; 
Centrul universitar Cluj se prezintă 
șl cu o creație originală studen- 
teasdă — poemul „Spre Arcul de 
triumf" de Liviu Tiv și Mihal Ra- 
cdlțea. Un alt colectiv al Institu
tului de artă teatrală și cinemato
grafică din București prezintă 
tot în afară concursului — piesa 
lui Al. Mirodan, „Șeful sectorului 
suflete" distinsă la Festivalul tea
trului studențesc de la Zagreb cu 
premiul pentru cel mai bun specta
col.

La ora cînd transmit, studenții 
din Tg. Muteș sînt pe scenă ■, spec
tacolul lor — cu piesa „Oameni 
care tac" — a atras un mare nu
măr de spectatori. De fapt, reper
toriul bine ales, prezența Uhot an
sambluri actoricești cate S-aU im
pus in Cadrul mișcării '■ artistice 
studențești de amatori (Institutul 
de arhitectură '„Ion MlntU'1 din 
București, Casa de cultură a stu
denților din Cluj, Universitatea 
„Al. 1. Cuza“ din lași, Institutul de 
medicină șl farmacie din Tg. Mu
reș), au făcut ca festivalul Să tre
zească aici Un Interes deosebii.

ADRIAN VASILESCU

INFORMAȚII

VISURILOR
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30), în com
pletare, Tlrguri Si iarmaroa
ce.

• La casa de cultură a 
I.R.R.C.S. s-a deschis sîmbătă 
la amiază expoziția „Cele maî 
frumoase cărți ale anului 
1965“, organizată de Centrala 
editurilor și difuzării cărții și 
Trustul industriei poligrafice. 
Sînt expuse 500 de lucrări din 
cele 2 500 de titluri apărute 
anul trecut, din toate dome
niile de activitate : literatură 
politică și social-economică, 
beletristică, științifică și teh
nică, pentru copii, artă, ma-

nuale pentru învățămîntul de 
toate gradele, literatură de in
formare și popularizare.

• In cadrul marilor aniver
sări culturale, recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii și 
de U.N.E.S.C.O., a avut loc 
sîmbătă, la Casa universitari
lor din lași un simpo
zion consacrat comemorării a 
350 de ani de la moartea scri
itorului Miguel de Cervantes.

(Agerpres)



SOSIREA DE LA MOSCOVA 
A TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE RÀDULESCU
Tovarășul Gheorghe Rădu- 

lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republi
cii Socialiste România în 
C.A.E.R., s-a înapoiat sîmbătă 
de la Moscova, unde a partici
pat la cea de a 22-a ședință 
a Comitetului executiv al 
C.A.E.R.

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

La sosire, pe aeroportul Bă

noasa, erau prezenți tovarășii 
Ilie Verdeț, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Maxim 
Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Mircea 
Mălița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere și 
instituții centrale, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce, și Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Primirea la C. C. al P. C. R. 
a delegației de activiști 

ai C. C. al P. C. Bulgar
Tovarășul Virgil Trofin, se

cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai 
C.C. al P.C. Bulgar, condusă 
de tov. Anghel Todorov, mem
bru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, șeful Secției Organi
zatorice a C.C. al P.C.B., care 
a vizitat țara noastră în cadrul 
unui schimb de experiență.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
în cursul șederii în țara 

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

P.C.R., a luat cunoștință de 
munca organelor și organiza
țiilor de partid din orașul 
București, regiunile Ploiești și 
Oltenia, a vizitat întreprin
deri industriale, unități agri
cole și instituții de cultură.

Sîmbătă, delegația a plecat 
spre patrie. La aeroportul 
Băneasa a fost condusă de to
varășii D. Ivanovici, membru 
al C.C. al P.C.R., A. Cerven- 
covici, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

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

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 

de la răscoala poporului bulgar 

împotriva jugului otoman

Sîmbătă, după-amiază, la 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-bul- 
gară“ din comuna Ceacu, re
giunea București, ă avut Ioc 
o adunare consacrată celei 
de-a 90-a aniversări a răscoa
lei din aprilie a poporului 
bulgar.

Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe, un mare număr 
de locuitori ai comunei, pre
cum și reprezentanți ai Am
basadei R. P. Bulgaria în Re
publica Socialistă România.

Despre acest eveniment de 
seamă din istoria mișcării de 
eliberare a poporului bulgar, 
a vorbit prof. univ. Dumitru 
Almaș. A luat apoi cuvîntul 
Ivan Mangov, consilier al 
Ambasadei R. P. Bulgaria la 
București.

în încheiere, formații de 
artiști amatori au prezentat 
un program artistic.

Cu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la Răscoala poporu
lui bulgar împotriva jugului 
otoman, Ion Cosma, președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, 
a depus sîmbătă, în parcul de 
cultură și odihnă Herăstrău, o 
coroană de flori la bustul lui 
Hristo Botev, poet și gînditor 
democrat revoluționar bulgar, 
conducătorul mișcării bulgare 
de eliberare națională din a 
doua jumătate, a secolului al 
XlX-lea.

La solemnitate au fost pre
zenți Gheorghi Petkov, pre
ședintele Comitetului executiv 
al. Sfatului popular al orașu
lui Sofia, împreună cu soția, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Sfatu
lui popular al orașului Bucu
rești.

Au luat parte Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria Ia București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

SPORT
Dinamo București în finala 

„Cupei campionilor europeni“ la volei
Aseară Ia Jihlava 

în meci retur pen
tru semifinalele 
„Cupei campionilor 
europeni“ la volei 
(masculin) Dinamo 
București a dispus 
cu scorul de 3—2 
de Dukla Kolin,

campioana R.S. Ce
hoslovace. Meciul a 
fost deosebit de 
spectaculos. Deși au 
fost conduși Ia se
turi cu 2—0 volei
baliștii români au 
știut să se regă
sească Ia timpul

potrivit și la capă
tul unui joc remar
cabil au terminat 
victorioși. învingă
tori și în primul 
meci (3—0), dispu
tat la București, di- 
namoviștii s-au ca
lificat pentru finala 
competiției.

Calendarul întîlnirilor din eadrul

grupei a 6-a a „Cupei Europei“

la Sotbal
italiene de fotbal s-au SDtiMt /a Roma repie.

1 ^deral1^0r de specialitate din România, Cipru, Elveția și 
Ifalia pentru a fixa calendarul întîlnirilor din cadru! grupeia 6 a a ^ItarL CaJend«“' « după cum urmează:
PnmflnV 2 ™iemb"e.1 Elveția—. România, 26 noiembrie : Italia — 
România i 3 decembrie, Cipru — România. In 1967 i 18 sau 25 fe- 
Români n ~ ' 23 Jnart,e : CiPru ~ llaI‘a > 23 aprilie :
Român 0 n'1!-?1 I0, *7 Si mai r România— Elveția , ES iurtie:
Ifa 6 * 1 » ItoWo - Cipru, a noiembrie! Elve-
brie~ ~ 9 «« decern-

Scurte știri
• Echipa de fotbal 

(tineret) a României a 
repurtat o frumoasă 
victorie In meciul in
ternațional susținut 
ieri la Eisenstadt in 
compania echipei de 
tineret a Austriei. 
Fotbaliștii români, 
care au dominat mai 
mult au terminat învin
să lori cu scorul de 
1—0 (1—0) prin punctul 
marcat de Frățilă In 
minutul 39.

tional de șah al Româ
niei.

La start sînt pre
senti trei mari maeștri 
international!, V. Nor
cino! (U.R.S.S.), M.

c

• Echipa feminină
de volei Dinamo Bucu
rești este noua campi
oană a tării. In ultimul 
meci susținut aseară in 
sala Floreasca dina- 
movistele au învins cu 
scorul de 3—0 (15—8, 
15—12, 18—16) pe
Rapid București.

• In sala Sindicatu
lui salariațiior din in- 
vățămînt (Bulevardul 
Gli. Gheorghiu-Dej nr. 
32), Începe astăzi ia 
ora 16,30, cel de-al 
VH-Iea turneu interna-

Matulovici (Iugosla
via), șl Fl, Gheorghiu 
(România), precum și 
valoroși maeștri inter
naționali, printre care 
cehoslovacul Kavalek, 
bulgarul Kolarov, po
lonezul Bednarski, 
Czerniak (Izrael), Gar
da (Cuba), românii 
Ghifescu șl Ciocîltea.

• Astăzi pe stadio
nul Republicii din Ca
pitală, reprezentativa 
secundă de box a tării 
noastre primește repli
ca echipei similare a 
Bulgariei. In formația 
tării noastre vor evo
lua : Pop, Ispas, Mol- 
doveanu, Goanță, Du
mitrescu, Hodoșan, E. 
Constantinescu, Mano- 
le, Schiopu, Motoc. 
Gala va începe la ora 
'0. In caz de ploaie, 
Intîlnirea se va desfă-

sura în sala Floreasca 
începînd de la ora 18.

★
Tot astăzi, dar la 

Sofia, se întllnesc pri
mele formații ale celor 
două țări.
• Pe stadionul Pra- 

ter din Viena se 
dispută astăzi meciul 
amical de fotbal dintre 
reprezentativele Aus
triei și U.R.S.S.

Antrenorul austriac 
E. Fruehwirth a ior- 
mat următoarea echi
pă : Fraydl, Hirnsch- 
rodt. Binder, Frank, 
Ludescher, Huși, Knoll, 
Kaltenbrunner, Buzek, 
FIoegel, Fiala. In echi
pa sovietică vor juca 
lașin, Sesternev, Voro- 
nin, Metreveli, Pone- 
delnik, Husainov si 
alții.

ir
Meciul de la Viena 

va fi transmis și la 
postul nostru de tele
viziune, cu începere 
de la ora 16,30.

(Agerpres)

PESTE 
HOTARE

Saigon: întrunirea 

„comitetului preliminar“
Agențiile de presă anunță 

că la Saigon au început lucră
rile unui comunicat preliminar 
convocat de guvernul genera
lului Ky, în încercarea de a 
soluționa criza politică din 
Vietnamul de sud. Menirea a- 
cestui comitet — la care sînt 
reprezentate toate grupările 
politice și religioase, inclusiv 
budiștii și catolicii — este de 
a alcătui componența așa-nu- 
mitului comitet ce va fi însăr
cinat cu elaborarea noii legis
lații electorale.

După cum se știe, așa-zisul 
„Congres național politic“, 
desfășurat recent în capitala 
sud-vietnameză, a hotărît în
tre altele organizarea unor 
„alegeri^ generale“ în vederea 
desemnării unei adunări na
ționale constituante încercînd 
să răspundă, în acest fel, une
ia din principalele cerințe ale 
budiștilor pentru a pune ca
păt demonstrațiilor antigu
vernamentale. Deși au fost 
promise măsuri concrete de 
către autorități în urma ac
ceptării de către budiști a 
menținerii la putere în conti

nuare a regimului militar 
pînă la organizarea acestor a- 
legeri, observatorii politici 
remarcă faptul că guvernul 
Ky încearcă, totuși, să tără
găneze lucrurile, convocînd 
abia acest „comitet prelimi
nar“. Rezultatele acestor lu
crări sînt lesne de întrevăzut 
dacă se are în vedere că ele 
se desfășoară sub conducerea 
ministrului de interne de la 
Saigon, Tran Minh Tiet.

★
Telegramele agențiilor de 

presă anunță că forțele pa
triotice își continuă ofensiva 
în diferite părți ale țării. în 
ultimele 24 de ore s-au înre
gistrat o serie de atacuri ale 
patrioților în diferite cartiere 
de la periferia Saigonului. 
Astfel, un grup de patrioți a 
atacat cu grenade în primele 
ore ale dimineții de astăzi un 
post de poliție saigonez, în 
timp ce o altă unitate a for
țelor patriotice a atacat pos
turi ale armatei guvernamen
tale într-un alt cartier. în 
ambele cazuri, după atac, pa- 
trioții s-au repliat.

S. II. A. anulează 

un acord 

franco - american
La Paris s-a anunțat că gt. 

vernul francez a fost înștiin 
țat de guvernul american că 
acordul încheiat între Fran
ța și S.U.A. în septembrie 
1960, privitor la stocurile de 
arme nucleare americane a- 
flate pe teritoriul R. F. Ger
mane, și afectate forțelor 
franceze integrate, își va pier
de valabilitatea o dată cu re
tragerea forțelor militare 
franceze din Comandamentul 
Suprem aliat din Europa 
(Shape), adică la 1 iulie 1967.

•---

Răscumpărări...
Un purtător de cuvînt al 

Ministerului Apărării al 
S.U.A. a dezvăluit sîmbătă că 
Statele Unite au răscumpărat, 
de la începutul anului, 18 000 
de bombe care fuseseră vîn- 
dute sau furnizate în cadrul 
programului de ajutor militar 
unui număr de șase țări aliate. 
Purtătorul de cuvînt a refuzat 
să precizeze care sînt aceste

-----—. ---------—

Confruntări 
în parlamentul 

austriac
După 20 de ani de colabo

rare în guvern, cele două 
mari partide din Austria — 
populist și socialist, și-au 
confruntat vineri pozițiile în 
parlament. Președintele Par
tidului socialist și șeful 
grupului parlamentar al de- 
putaților socialiști, Bruno Pit- 
termann, și-a reafirmat pă
rerea că între sistemul coali
ției guvernamentale și forma
rea guvernului de către un 
singur partid ar fi fost prefe
rabil să se găsească o soluție 
de compromis.

Secretarul general al Parti
dului populist, Hermann 
Withalm, a trecut în revistă 
fazele negocierilor care au a- 
vut loc în vederea formării 
noului guvern, spre a demon
stra dorința partidului său de 
a menține colaborarea cu so
cialiștii.

Inima artificială 
funcționează

Inima artificială introdusă 
'în pieptul minerului ameri
can,' Marceli de Rudder în 
cursul operației efectuate joi 
la un spital din Houston 
(Texas), continuă să bată ală
turi de cea bolnavă. Ea a 
preluat 75 la sută din sarcina 
ventriculului stîng al inimii 
bolnave, funcționînd, după 
aprecierile medicilor, „satis
făcător“. Starea pacientului 
înregistrează o „ușoară ame
liorare“ deși bolnavul, Marceli 
de Rudder în vîrstă de 65 ani 
continuă să rămînă inconștient 
ca urmare a unui „posibil ex
ces de lichid de creier“. S-a 
procedat la electroencefalo
gramă pentru a determina 
cauza stării de inconștiență a 
bolnavului.

Introducerea inimii de plas
tic urmărește punerea în re
paus a inimii naturale a bol
navului în vederea tratării 
și vindecării ei în acest timp. 
Pacientul se află sub perma
nenta observație a unei echi
pe de medici în fruntea căreia 
se află chirurgul radiolog de 
reputație mondială, dr. Mi
chael Debakey, care a efectuat 
operația.

amerele televiziunii britanice au comis joi una din 
cele mai mari indiscreții, dezvăluind în întregime 
milioanelor de englezi sacrosanta ceremonie a des
chiderii noului parlament al Marii Britanii. Spec
tacolul pitoresc — foarte puțin alterat de scurgerea 
veacurilor — s-a repetat în toate amănuntele sale, 
cu o succesiune precisă a secvențelor, cortegii re
gale și ambianță medievală. „Anacronisme irosi- 
toare de vreme“ — constată ziarul britanic GUAR-

DIAN. De fapt, camerele televiziunii asistau la unul din ulti
mele spectacole de varietăți parlamentare, imaginile pe care 
teleretina le-a fixat căpătînd valoare de document pentru cu
noștința și amuzamentul contemporanilor și generațiilor vii
toare. Intr-adevăr, chiar în fața acestei impresionante adunări 
de peruci și pelerine, primul ministru Wilson preconiza inițierea 
unui proces de revizuire, modernizare și simplificare a practicii 
parlamentare britanice. In trecuta legislatură au fost adoptate 
cîteva schimbări în procedura parlamentară și se alcătuiește 
acum o legislație menită să facă loc unui curent de aer proaspăt 
în bătrina clădire a Westminsterului.

Acord 
româno-francez 

in domeniu! 
cinematografiei

Fastul ceremo
nios n-a fost decît 
un accesoriu. El a 
slujit drept cadru 
evocării unor pro
bleme foarte con
temporane și 
stringente. Mesa
jul tronului („al 
tronului“ este un 
fel de a spune, căci 
de sute de ani dis
cursurile citite de 
suverani la des
chiderea sesiuni
lor parlamentare 
sînt în întregi
me redactate de

Comentariul zilei.... ........................

Preocupări

guvern) nu a frapat. El a fost general și cludiv. Mai precisă și 
mai substanțială însă, a fost cuvîntarea primului ministru. 
Desigur, nu e momentul surprizelor. Partidul laburist își ur
mează sie însuși la guvern ; este deci logic să existe o conti
nuitate.

Preocuparea esențială pe planul politicii interne rămine 
restabilirea echilibrului balanței de plăți și apărarea lirei ster
line, domeniu în care guvernul laburist a acționat cu ceva mai 
multă eficiență decît predecesorul său conservator. In această 
ordine de idei, însă, este repusă pe tapet legislația foarte contro
versată cu privire la limitarea mișcării revendicative a oame
nilor muncii prin obligarea sindicatelor de a se supune contro
lului autorităților.

Observatorii au remarcat noi intonații în modul în care gu
vernul laburist abordează problema colaborării cu Europa occi
dentală. Wilson a vorbit cu mai multă claritate decît înainte 
despre dorința Marii Britanii de a adera Ia Piața comună, „cu 
condiția ca interesele esențiale ale țării și ale Commonwealth- 
ului să fie apărate“.

In rest, politica externă britanică rămîne la pozițiile de pînă 
acum. Primul ministru a ținut să manifeste o anumită intran
sigență în problema rhodesiană, dar retorica sa întîrzie, și va 
întîrzia probabil, să se concretizeze în fapte.

Noua sesiune parlamentară, deși nu expune guvernul labu
rist marilor neplăceri rezervate în trecuta legislatură de infima 
sa majoritate, va prilejui cu siguranță aprige confruntări.

ION MANEA

La Paris a fost Încheiat un a- 
cord de coproducție și schim
buri cinematografice intre Ro
mânia și Franța. Din partea ro
mână acordul a fost semnat de 
Mîhnea Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, iar din 
partea franceză de Andre Hol- 
Ieaux, directorul general al 
Centrului Național al Cinema
tografiei Franceze.

Acordul care cuprinde preve
deri privitoare ia coproducții 
și la schimbul de filme va per
mite o colaborare mai strinsă 
intre industriile cinematografi
ce din cele două țări.

După semnarea acordului, in 
saloanele ambasadei Republicii 
Socialiste România la Paris, in 
prezența ambasadorului Victor 
Dimitriu, a avut loc un cocteil.

Andre Holleaux, directorul 
general al Centrului Național 
al Cinematografiei Franceze, a 
declarat corespondentului A- 
gerpres că „acordul dă un nou 
imbold colaborării cinematogra
fice dintre cele două țări. Ne 
bucurăm pentru acest lucru, 
date fiind legăturile de toate 
felurile și in special legăturile 
culturale care unesc cele două 
'țări ale noastre de attta vreme".

țări și scopul acestei ac
țiuni. Din alte surse s-a aflat 
însă că bombele sînt destinate 
Vietnamului de sud, deoarece 
stocurile de bombe americane 
din această țară au scăzut la 
un nivel minim. Pentagonul a 
adăugat că bombele au fost 
fie recumpărate.„ui conformi
tate cu acordurile de ajutor 
semnate cu guvernele res
pective, fie cumpărate Ia un 
preț similar aceluia cu care 
au fost vîndute. Săptămîna 
trecută însă, Ministerul Apă
rării a S.U.A. a recunoscut că 
a recumpărat de la o firmă 
vest-germană 5 500 de bombe 
Ia prețul de 21 dolari bucata, 
care fuseseră vîndute de gu
vernul american cu 1,70 do
lari bucata.

Abandonat un timp 
(datorită guvernului 
de la Londra care-1 
considera prea costisi
tor) proiectul franco- 
britanic de construire 
a avionului supersonic 
de pasageri „Concor
de", a fost reluat în 
urmă cu un an. Graba 
cu care firmele fran
ceze doreau să se trea
că la înfăptuirea pro
iectului era justificată 
de cursa în care se 
angajase „Concorde" 
cu proiecte similare ale 
firmelor de peste o- 
cean. Viteza, capacita
tea și stadiul avansat 
al proiectului franco- 
britanic, făceau ca Ia 
un moment dat, ace
sta să fie favorit față 
de proiectul american. 
Cele 50 de comenzi 
primite erau deja un 
„atu" care îi acordau 
întîietate. Numai că în 
contract fusese inclusă 
o clauză potrivit căre
ia comanda era vala
bilă atunci, cînd și 
companiile aeriene de 
stat din Marea Brita- 
nie și Franța (respec
tiv B.O.A.C. și Air 
France) vor folosi In 
traficul lor aparatul 
„Concorde" .

Recent președintele 
B.O.A.C., Giles Ga- 
thrie, a spulberai o 
măre parte din opti; 
mismul firmelor ■ fran-_ 
co-britanice. Gathrie 
lntr-o declarație făcu
tă săptămînalelor lon
doneze SUNDAV TI-

lui 4. Gromîko 
in Italia

Agenția TASS transmite că 
la 23 aprilie, A. Gromîko, mi
nistrul de externe al U.R.S.S., 
și A. Fanfani, ministrul de 
externe al Italiei, au semnat 
la Roma Acordul referitor la 
colaborarea economică și teh- 
nico-științifică între guver
nul U.R.S.S. și guvernul Ita
liei. In conformitate cu acest 
acord, guvernele celor două 
țări se obligă să contribuie la 
dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice 
sovieto-italiene în domeniul 
industrial, agricol, în trans
porturi, comunicații și con
strucții. Pentru îndeplinirea 
acordului se prevede crearea 
unei comisii mixte.

★
In aceeași zi, președintele 

Italiei Giuseppe Saragat, a 
primit pe A. Qromîko. I^a 
convorbire a participat minis
trul de externe al Ifalteiț Ă, 
Fanfani.

U.R.S.S. Uzina de produse 
metalice din Leningrad. As
pect din hala de montaj a 
puternicelor turbine cu aburi.

MES și SUNDAY TE
LEGRAPH a lăsat să 
se înțeleagă că socie
tatea de stat britanică 
de transporturi aeriene 
(B.O.A.C.), ar putea să 
renunțe Ia achiziționa
rea aparatului „Con
corde”. Exprimîndu-și 
părerea că „avionul ar 
putea fi depășit (din 
punct de vedere teh
nic) în momentul in
trării Iui în ex
ploatare", președinte-

accelerînd construcția 
Iui, este proiectat să 
transporte 500 de pa
sageri, iar costul unui 
bilet va fi cu jumătate 
mai redus decît cel 
prevăzut la avionul 
„Concorde". Ziarul 
DAILY MAIL scria că 
B.O.A.C. ar avea deja 
intenția să comande 
patru avioane de tipul 
„Boeing-747” urmînd 
exemplul unei socie
tăți americane „Pan

Duel... 
aerian

le B.O.A.C. a elogiat 
avionul supersonic 
de pasageri ameri
can „Jumbo Jet", de
numit oficial „Boeing- 
747" care se află tot 
în faza de proiect, apa
rat ce urmează să fie 
livrat In luna septem
brie 1969. Gathrie de
clara că în comparație 
cu proiectul franco- 
britanic „Cohcorde", 
avionul american Bo- 
eing-747" ar fi mai 
rentabil. „Boeing-747“, 
pentru care adminis
trația Johnson a alo
cat sume importante

American Airways". 
care a contrăctat 25 
de aparate.

Cum e și normal, e- 
ventualitatea semnării 
unui asemenea con
tract anglo-american 
pentru livrarea de a- 
parate „Boeing-747" ar 
pune sub semnul între
bării toate comenzile 
pentru „Concorde". 
Companiile franco-bri- 
tanice, care construiesc 
„Concorde" își expri
mă profunda îngrijo
rare pentru viitorul 
avionului lor.

IOAN TIMOFTE

« LA INVITAȚIA Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și ne
calificați din Marea Britanie a so
sit la Londra vineri o delegație a 
Uniunii sindicatelor din întreprin
derile de transporturi și telecomu
nicații din Republica Socialistă 
România, condusă de Alexandru 
Grecu, președintele Comitetului 
Uniunii. La aeroportul din Londra, 
oaspeții au fost lntîmpinați de 
membri ai conducerii sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
hecalificați din Marea Britani*.

• CU PRILEJUL împlinirii a 15 
ani de la înființarea Asociației de 
prietenie Flnlanda-România, la 21 
aprilie a avut loc la Helsinki o 
festivitate, la care au luat parte 
Paavo Aitio, vicepreședinte al Par
lamentului, Jussi Saukkonen, minis
trul învățămîntului din Finlanda cu 
soția, d-na Virolainen, soția pri
mului ministru, Vilho Siivola, 'pre
ședintele Asociației de prietenie 
Finlanda-România dr. P. K. Killi- 
nen, director general al agenției 
finlandeze de știri, N. I. Vancea, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Finlanda, Alecu Costi- 
că, vicepreședinte al Institutului 
Român pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, oameni de știință, 
cultură și artă, membri ai corpului 
diplomatic.

• LA BELGRAD a fost semnat 
protocolul privind colaborarea pe 
anul 1966 dintre Uniunea Ziariști
lor din Republica Socialistă Romă-
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între 19—22 aprilie 1966 a 
avut loc la Moscova cea de-a 
22-a ședință a Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La ședință au participat : S. 
Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
O. Simunek, vicepreședinte al 
guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, J. Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, D. Gom- 
bojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole, P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, 
Gh. Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, A. Apro, vicepreșe
dinte al guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, M. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au participat, în confor
mitate cu acordul cu privire 
Ia colaborarea dintre Iugosla
via și C.A.E.R. referitor la 
participarea R.S.F. Iugoslavia 
la lucrările organelor consiliu
lui, V. Gainovici, șeful misiu
nii permanente a R.S.F.I. de 
pe lîngă C.A.E.R.

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de P. 
Jaroszewicz, reprezentantul

Republicii Populare Polone, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

Comitetul Executiv a exa
minat „Raportul de sinteză cu 
privire la coordonarea planu
rilor de dezvoltare a econo
miei naționale ale țărilor 
membre C;A.E.R. pe perioada 
1966—1970“, prezentat de Bi
roul Comitetului Executiv 
pentru probleme de sinteză 
ale planurilor economice și a 
menționat că țările membre 
ale C.A.E.R. și organele con
siliului au încheiat în princi
pal lucrările privind coordo
narea planurilor de dezvolta
re a economiei naționale. Co
ordonarea planurilor s-a des
fășurat mai ales pe bază bi
laterală prin consultări reci
proce între organele de pla
nificare ale țărilor membre 
C.A.E.R., precum și pe bază 
multilaterală în organele Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Au fost rezolvate o 
serie de probleme importante 
ale dezvoltării colaborării eco
nomice în domeniul combus
tibilului, energiei electrice, si
derurgiei și metalurgiei nefe
roase, materiilor prime pentru 
industria chimică, mașinilor, 
utilajelor și altor tipuri de 
produse.

Comitetul Executiv a con
statat, de asemenea, că în 
procesul lucrărilor de coordo
nare a planurilor pe anii 
1966—1970 s-a acumulat o ex
periență bogată și s-a îmbu
nătățit organizarea acestei ac
tivități.

La ședința Comitetului Exe

cutiv a fost examinat raportul 
„Principalele probleme câre 
decurg din coordonarea planu
rilor de dezvoltare a construc
țiilor de mașini ale țărilor 
membre C.A.E.R. pe perioada 
1966—1970“, prezentat de Co
misia permanentă C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini.

La ședința Comitetului E- 
xecutiv s-a discutat despre 
rezultatele conferinței privind 
specializarea și cooperarea în 
producție, la lucrările căreia 
au participat specialiști ai ță
rilor membre C.A.E.R. și 
R.S.F.I.

Comitetul Executiv a adop
tat recomandările elaborate 
de Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini privind specializarea 
producției de utilaje tehnolo
gice principale pentru produ
cerea de materiale de con
strucție, utilaje pentru pros
pecțiuni geologice ale substan
țelor minerale utile, hidrogeo- 
logie și geologie inginerească, 
linii tehnologice complete 
pentru industria chimică, pen
tru producerea de îngrășă
minte minerale, materii prime 
și semifabricate.

Comitetul Executiv a exa
minat, de asemenea, probleme 
curente ale colaborării eco
nomice pentru care au fost a- 
doptate recomandări și hotă- 
rîri corespunzătoare.

Examinarea problemelor la 
ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie frățească, de
plină înțelegere reciprocă și 
unanimitate de păreri.

nia și Federația ziariștilor din 
R.S.F. Iugoslavia.

• PROF. M. POPESCU-BUZĂU. 
secretar genera! a! Uniunii medi
cale balcanice a făcut o vizită in 
R.S.F. Iugoslavia. Cu acest prilej, 
a avut convorbiri cu membrii Sec
ției iugoslave a Uniunii medicale 
balcanice și a finut o serie de 
conferințe la facultățile de medici
nă din Belgrad șl Sarajevo. El a 
înmînat unor cunoscuți medici iu
goslavi diplome ale Uniunii medi
cale balcanice.

Ca ocazia vizitei prof. M. Popes- 
cu-Buzău in R.S.F.I., I. Ciobotaru, 
Însărcinat cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România la Belgrad 
a oferit un cocteil.

• LA 23 APRILIE, la sediul C.C. 
al P.C.U.S. a avut loc o întîlnire 
între L. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și Youssef 
Zeayyen, primul ministru al Siriei 
și membru al conducerii Partidului 
Baas.

în aceeași zi, continuindu-și vi
zita în U.R.S.S., primul ministru al 
Siriei a plecat de la Moscova la 
Leningrad.

• LA 23 APRILIE, în Uniunea 
Sovietică, , in cadrul. campaniei e- 
lectorale în vederea alegerilor îrt 
Sovietul Suprem a început desem
narea candidaților. In numeroase 
întreprinderi și instituții din Mos
cova și din alte orașe- ale țării au 
avut loc adunări în cadtul cărora 
organizațiile de partid, sindicale, 
de tineret, oamenii muncii desem
nează candidata pentru alegerile 
în Sovietul Suprem. Printre candi
dați! propuși In orașul Moscova se 
numără L. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., N. Podgor- 
nii, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem a! U.R.S.S,, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri și alți conducători 
de partid și de stat.

• DUPĂ cum anunță agenția 
Taniug, președintele Tito se . va

întîlni la începutul lunii mai în 
Republica Arabă Unită cu președin
tele Gamal Abdel Nasser.

• AGENȚIA China Nouă anun
ță că la invitația C.C. al P.C. Chi
nez și a guvernului R. P. Chineze, 
o delegație de partid și guverna
mentală albaneză condusă de Meh
met, Shehu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania, va face în curînd o vizi
tă de prietenie în Ch’na.

• LA 22 APRILIE, Janos Kadar 
prim-secretar a! C.C. al P.M.S.U. 
și Gyula Kallai, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
au avut o convorbire cu membrii 
delegației militare sovietice con
duse de mareșalul R. I. Malinov- 
ski, ministrul apărării al U.R.S.S., 
care vizitează Ungaria.
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