
Proletari din toate țările, uniți-vă I

cînleia
tineretului

Organ Centrai al Uniunii Tineretului Muncitor

Realizările de pînă acum constituie o temelie 
puternică pentru mersul nostru înainte, pentru 
înfăptuirea de noi obiective importante concre
tizate în planul cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1966-1970 și în planul de 
zece ani de dezvoltare a energeticii — 1966-1975

(Din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Român cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966— 1970).
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PROIECTELE DE DIRECTIVE

CHEAMĂ
MĂREȚ PROGRAM

DE MUNCĂ
rrtntindrm. ia oeare> iz saat-t 
patriei, în fabncr s vx n? îa 3C-- 
tăple social sm agn-riT-Xz. 
pe rentierele nnuce cccszractL. 
in institutele ăe p-coectâri S cer
cetări, in șcdi șz LL-.'.rrs.tâgt î-- 
neretuL împreună e» ricrec— 

popor, a primit ca bucurie s ct-ziĂJmc pro
iectul de Directive ale Coo^ereM al W In» 
al Partidului Muncitoresc tenta a J*ta 
la dezvoltarea eenwiri aațteaie in perioa
da 1966—1970 și proiectul de Dtreefioecopo- 
vire la valorificarea surse Ier erserțenre s 
electrificarea țării în perioada IMS—19K

Prevederile proiectelor de Directive repre
zintă pentru tînăra generație un vast prtj rant 
de activitate, de afirmare a entnânaM *i 
capacităților sale creatoare: fiecare 
conține prevederi care bună*, tasafletesețâ 
cheamă la o muncă avînxată pa* la **b> 
prosperității patriei noastre --octa.t-

Profund realiste prin eoetîDabri Iar ***- 
fie. întemeiate pe potabOiiățâe reale *a pa
tria noastră, proiectele de Dxecteae prevăd 
obiective concrete, mobifizaăoare. pentru Mtt 
domeniile vieții economice și sociale ale ■»- 
mâniei. Proiectele de Direct., e — măreț t. 
gram de muncă și luptă — reprezintă o an- 
tinuare firească a ti»*»*» politice pensule a 
partidului nostru.

Așa cum se apreciază ir. 7—- r< Dl- 
rec five, în anul edui de-al IV-lea Canutes 
ai partidului, România tnâbeeoză tabloul 
unei țări în plin avint, cu o economie socia
listă multilateral dezvoltată. în care indastna 
cunoaște un continuu proces de pezăeetiaBore 
și adaptare la cerințele progresnhn tehnic 
contemporan, iar agricultura soriafictt pune 
în valoare tot mai larg marile ei rezerve: 
toate regiunile și raioanele țării canare o 
viață social-economică intensă. Înflorește cul
tura nouă, socialistă, crește an de an bexâ- 
s tarea oamenilor mim ni i de la orare ? sade.

In anii planului șesenal au fost obținute 
succese istorice în dezvoltarea economică și 
social-culturală a tării, care au determina:

curer.re pir.ă azi— constructorii Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-DeJ“ de la Cheile Argeșului 
prifloesc. o dală cu proiectul de Directive, insuilețitoare imbolduri spre noi izbinzi Foto: ION CUCU

In Editura Politică 
au apărut: Intr-un singur glas, 

tineretul răspunde:
PREZENT!-S'< 

proiect os 
directive 

ALE OONORESULUI AL IV-LCA 
AL P M. R.

DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE 

14 - ’♦>»
Cu proîundă satisfacție, alături de întregul po

por, tînăra generație a țării a luat cunoștință de 
prevederile înscrise în proiectele de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres al partidului nos
tru. Mărețele sarcini trasate de partid menite să 
marcheze o nouă și importantă etapă în făuri
rea societății socialiste în patria noastră, prefa
cerile prin care va trece țara noastră în anii 
care urmează — bucură, însuflețesc și cheamă 
tineretul să-și închine toată energia și puterea 
de muncă înfăptuirii planului cincinal, înfloririi 
României socialiste. Imaginea patriei de mîine 
— așa cum se conturează în proiectele de Direc
tive— a găsit în rîndurile muncitorilor tineri, ale 
inginerilor, specialiștilor, tinerilor cooperatori 
agricoli, ale elevilor și studenților hotărîrea una
nimă de a răspunde „prezent" la toate chemă
rile partidului.

VALORIFICAREA 
SURSELOR ENERGETICE 

Șl ELECTRIFICAREA ȚARII

FRCKCC î OF
DIRECTIVE

ALE CONGRFSULUÎ AL IVUSA 
At P M. R

■
 latina, marea u-
!■ zină de aluminiu.

|l Unul dintre gi
ll ganții industriei 

I noastre, impresio- 
J nant și prin pro

porții și prin ni
velul tehnicii înalte, aliniat 
celor mai noi cuceriri în a- 
cest domeniu. Marea uzină va 
produce anual 50 000 tone de 
aluminiu și aliaje, inaugurînd 
o nouă ramură a metalurgiei 
neferoase în țara noastră.

In marea hală de electroli
ză — principală secție a uzi
nei — cei ce vor supraveghea 
complexele instalații fac în a- 
ceste zile ultimele pregătiri 
dictate de apropierea clipei in
trării în funcțiune a secției 
Un examen pentru mașini dar 

• mai ales pentru oameni; fi

resc comentariile pe marginea 
proiectelor de Directive au 
pornit de aici.

— Ca un fir roșu trece 
prin proiectele de Directive 
ideea perfecționării continue a 
cadrelor la nivelul de exigen
ță impus de tehnica nouă, de 
sarcinile în creștere ale eco
nomiei noastre socialiste 
— ne-a spus inginerul Dumi
tru Vana, șeful secției de elec
troliză. Mijloacele tehnice 
ale industriei noastre se 
înnoiesc, se împrospătează 
mereu, ating indici de tehni
citate tot mai înalți. Uzina 
noastră e o elocventă dovadă 
în sensul acesta. Conform pro
iectului de Directive cu privi
re la dezvoltarea economiei 
naționale pe perioada 1966 — 
1970, tehnica nouă cu care e 

înzestrată iuutric «aerră 
ta cunoaște, in csxi ee ns. • 
dezvoltare și mc: -.pmxâ. 
Va treimi deci ea p pregăti
rea, calificarea p perfeepon*- 
rea cadrelor să caoocsoi » 
ritm Ia fel de intens.

Experiența ne-a dorcc.- ci 
acest lucru deține penî- in 
măsura in care exertă o preo
cupare atentă pen:—» calita
tea încățâmintLÎL: tr-.xu-. 
pentru conținutul a»m»rilor 
profesionale. Sere.-.a u-.t.
simple „calificări — 
lesul deprinderii meștengaLs--. 
al cunoașterii tainelor znez 
mașini — este cu totul depă
șită azi. în condițiile accele
rării procesului de promora-t 
a tehnicii noi.

Va trebui ca noi cei care 
conducem întreprinderile x 
studiem cu mai multă grijă 
modul în care este organizată 
perfecționarea profesională a 
oamenilor și să înlăturăm une
le practici formale.

E sarcina întreprinderilor. a 
cadrelor de specialiști a noa
stră a tuturor, să trecem ne- 
întîrziat la înfăptuirea acestui 
studiu și. de aici, la aplicarea 
lui creatoare în viață.

Totodată este necesar să fim 
mai mult ajutați de către edi
turi cu o literatură tehnică de 
calitate și care să țină în mai 
mare măsură seama de cuce
ririle tehnicii contemporane, 
mai ales în ramurile noi ale 
industriei noastre...

Aceste zile sînt, la Argeș, ca 
p-r.zv.ndeni, pe oricare traseu 
ci .'•.trecerii socialiste din pa- 

noastră, zile obișnuite de 
nanei. Dar aici ..obișnuitul'1 
înseamnă febră și încordare, 
clipele au o cadență deosebită, 
o vibrație de nespusă intensi
tate. măsurată in ritmica vie a 
■aaci» Fiecare treaptă, fieca
re etapă din bătălia acestei 
construcții. e un microroman 
in care faptele de muncă, ini- 
t»taxie, actele de vitejie, se 
întrețes in creșteri pline de 
teasine. triad ca personaje, 
alături ce constructori cu ve
che experiență, sute de tineri 
iacă «elevi* te incita școală a 
tcstieralad. Fiecăruia dintre ei, 
p-vruectele de Directive le-a da: 
cdaii cu emoția pcrcurger.i 
sari pagixi ce istorie vie, mîn- 
drte de a fi martori și părtași 
te nașterea unei opere de vas
te dhnensimi.

— Producem azi, in sumai 24 
de cile, — ne spune infftnerui 
Viorel Dănilă. șeful șantierului 
baraj — mai multă energie 
electrică decit întreaga canti
tate realizată în anul 1938. Se 
impune o socoteală. Dați-mi 
voie s-o fac! Considerat cu ve
chile măsuri „anul energetic" 
al țării de azi cuprinde citeva 
mii de zile-energie! E un cal
cul aritmetic simplu, pe care-l 
găsim în Directive și în care se 
descifrează o nouă idee de 
ritm și care ne dă tuturora o 

nouă energie, o nouă însufle
țire.

In anii 1966—1975 se va in
stala în centralele electrice o 
putere de circa 10 milioane 
kW, care reprezintă de aproa
pe trei ori puterea centralelor 
electrice din țara noastră la 
sfirșitul anului 1965. Sarcina 
nu-i de loc ușoară, îndeplini
rea ei cere eforturi și mai sus
ținute. impune contribuția ac
tivă a fiecăruia dintre noi. 
Sumai astfel va fi realizată. 
Și cu siguranță că așa va fi !

Cuvintele tincrului inginer 
capătă, in atmosfera șantieru
lui, o semnificație deosebită. 
Constructorii, miile de cons
tructori de pe Argeș, mulți din
tre ei veaiți aici din toate col
turile țării, oameni care au lă
sat in urma lor impunătoare 
edificii ale socialismului, știu 
foarte bine că tot ce a prevă
zut partidul in planurile sale 
s-a transformat în fepte toc
mai pentru că la baza fiecăreia 
dintre prevederi a stat profun
da cunoaștere a posibilităților, 
calculul riguros, științific, în
crederea nestrămutată în for
țele creatoare ale poporului.

— Vreau să vă spun că a- 
tunci cind am citit în Docu
mentele Congresului al Ill-lea

VASILE BĂRAN 
EUGEN FLORESCU 

ION ANDREIȚĂ

(Continuare !n pag. a Ill-a)

■ lături de toți oamenii muncii, cercetătorii, oame
nii de știință au primit cu deosebit entuziasm 
proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Român cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în perioada 
1966—1970 și proiectul de Directive ale Congre
sului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Ro

mân cu privire la valorificarea surselor energetice și electri
ficarea țării în perioada 1966—1975 — grandioase planuri a 
căror îndeplinire va însemna un nou și important pas în 
creșterea puterii economice a țării, în perfecționarea relații
lor de producție socialiste, în ridicarea bunăstării materiale 
și culturale a poporului român.

Știința - 
în primele 

rtnduri
Acad. N. Petrulian

Subliniind aportul deosebit pe care îl au oamenii de știin
ță la rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării eco
nomiei și culturii noastre socialiste, Directivele pun în fața 
fiecăruia dintre noi un plan concret, judicios, științific ela
borat pentru promovarea tehnicii avansate și dezvoltarea 
cercetărilor științifice. Așa cum se subliniază în proiectul 
de Directive, orientarea generală a cercetărilor are la bază 
dezvoltarea cercetării fundamentale și a celei aplicative, îm
binate armonios ; strîngerea continuă a legăturii științei cu 
practica construcției socialiste, sporirea aportului științei în 
realizarea planului economic și a sarcinilor privind dezvol
tarea social-culturală a țării noastre. în direcția strîngerii 
legăturilor dintre științe și producție, dintre institute, 
laboratoarele de cercetări și uzinele și fabricile noastre, mai 
avem multe de făcut — atît noi, oamenii de știință, cit și 
întreprinderile producătoare — principalii beneficiari ai 
activității de cercetare științifică. Acestea ar trebui să soli
cite Permanent sprijinul, sfatul oamenilor de științe. Pen-

(Continuare în pag. a III-'i)



Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romane

TELEGRAMA

BUCUREȘTI

Al 150000-lea Informații

bune urări de

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Roman

O lucrare importantă în podgorii: stropitul și legatul viei. Membrii brigăzii a ll-a de M 
G.A.S. Dădu, regiunea București, fac această lucrare la timp și de calitate.

Foto: AGERPRES

Vă adresez sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase 
trimise cu prilejul celei de a 75-a aniversări a zilei mele de 
naștere și vă rog să le transmiteți poporului român frate, Parti
dului Muncitoresc Român și guvernului Republicii Populare 
Române.

Aprobar 
Populare R 
luptă cu r* 
can, pentru 
de sud. pe

Cu aces 
tre cele d 
voitot 
Partiduhi 
in ce mai

poporului și guvernului Republicii 
rază întregul popor vietnamez care 
a agresiunii imperialismului ameri- 
mi de nord, și a elibera Vietnamul 
eunif-carea pașnică a țării.
r_m dorința ca relațiile frățești din- 
o-aspre să se întărească și să se dez- 
poporului român ca sub conducerea 

succese din ce

HO 51 MD»' 
le Comitetului Central 

Parti-duhu celor ce muncesc

lele RepeMicii Democrat»

tractor romanesc
Ieșirea de pe banda de montaj a uzinelor brașovene a celui de-al 

150 000-lea tractor fabricat aici a reunit luni pe constructorii de trac
toare într-un miting fulger.

Sărbătorind acest succes, pe care îl închină celui de-al IV-lea Con
gres al Partidului, muncitorii, inginerii, tehnicienii ți proiectanții și-au 
reamintit de zilele cînd au început fabricarea tractoarelor în țara 
noastră, de eforturile depuse pentru învingerea greutăților inerente 
începuturilor. Drumul parcurs de primul tractor I. A. R. la cel 
de-al 150 000-lea este drumul perfecționărilor continue aduse de în
tregul colectiv al întreprinderii tractorului românesc, este drumul 
acumulării unei experiențe bogate, al specializării și al făuririi unei 
tradiții în construcția de tractoare. în acești ani, colectivul uzinei a 
realizat 15 tipuri de tractoare din ce în ce mai perfecționate.

Medalia de aur primită de tractorul U 650 la Tîrgul internațional 
de la Leipzig este una din recentele încununări ale eforturilor co
lectivului pentru ridicarea performanțelor tractorului românesc.

Participanții la miting au adresat o telegramă conducerii partidului 
și statului, în care îți exprimă adînca recunoștință pentru sprijinul 
permanent acordat și se angajează să-și sporească eforturile pentru 
ridicarea nivelului tehnic al tractoarelor românești, contribuind la 
realizarea sarcinilor prevăzute în proiectul de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al partidului cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale în perioada 1966—1970.

(Agerpres)

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Drăghici, a 
ambasadorului Austriei

Luni, 7 iunie a. c., vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Române, Alexandru Drăghici, 
a primit în audiență protoco
lară pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Austriei la București, dr. Jo
hann Manz.

Sosirea unei delegații a 
Ministerului Comerțului 
Interior al R.P. Ungare

Delegația C. C. al P.M.R
s-a înapoiat din Indonezia

„Gheorghe Gheorghiu-Dej7*4»

MĂREȚ PROGRAM
DE

(Urmart din pag. I)

MUNCĂ

De-a lungul magistralei de 
»ud a marelui combinat side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de la Galați se profilea
ză de cîtva timp scheletul unei 
noi construcții industriale în 
care se va afla sectorul de a- 
glomerare a minereului. Pînă 
în prezent se află în lucru pe 
șantierul noului obiectiv o fa
brică de amestec primar, la 
care se montează scheletul de 
rezistentă din beton-armat,

secția exhaustoare, unde se fac 
săpături și se toarnă fundații, 
o stație de dozare etc.

întreaga construcție se rea
lizează cu cofraje glisante, me
todă extinsă pe toate șantie
rele industriale și de locuințe 
din regiune, iar consolidarea 
fundațiilor se face cu piloți de 
beton-armat, 
zistenți.

deosebit de re-

(Agerpres)

La hidrocentralele de pe Bistrița
Racova, 

cascadei 
pe riul 
construc-

La centrala de la 
unul din obiectivele 
de hidrocentrale de 
Bistrița, lucrările de 
ție se apropie de sfîrșit, aceas
ta datorită eliminării unor faze 
de betonate, cit și executării 
montajului utilajelor concomi
tent cu detonarea. Montajul 
general al celor două turbine, 
cu care este echipată centrala, 
se ailă in avans cu 10 zile față 
de grafic. Se prevede ca prima 
turbină să poată începe pro
bele la siirșilul acestei luni.

Cu 15 zile înaintea graficului 
de execuție se ailă și monta
jul turbinelor nr. 1 și 2 ale

centralei 
leni, tot 
Aici, montorii 
pregătiri, 
ambelor turbine.

La centrala electrică 
s-a început mai devreme țață 
de termenul stabilit bobinajul 
rotorului și generatorului pri
mei turbine, pe care energeti- 
denii s-au angajat să o dea în 
exploatare încă in acest an, iar 
la centrala Bacău I s-a trecut 
de curind la montarea echi
pamentului mecanic și al stă- 
vi/arelor de la captare.

electrice de 
de pe riul 

tac 
înainte de

la Gir- 
Bistrița, 
ultimele 
probele

Vaduri

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRĂ — film 

pentru ecran panoramic, rulează la 
Patria — orele (9; 11,30; 15; 16,30; 

TWIST19; 21,30), OLIVER
— rulează la Republica (orele 
9,45; 11; 13,30; 16,15; f* " 
21,15), Modern (orele 10;
15; 14,30; 16,45 19; 21,15), —
HOCHEIȘTII — cinemascop, rulea
ză la Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Aurora,
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20,30),
DOAMNA CU CĂȚELUL (7—8 iu
nie) rulează la Carpați, (orele 
10,30; 13; 16), VINNETOU — ci
nemascop rulează la 
(orele 9,30; 11,45; 14;
21,15), Feroviar 
14,30; “
(orele
21,15), NUNTĂ CU PERIPEȚII — 
Joris
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;’2i),

18,45; 
! 12;

București 
16,45; 19; 
10; 12,15;
Excelsior

(orele
16,45; 19, 21,15), 
10; 12,15; 14,30;' 16,45; 19;

Ivens, rulează la Capitol

Grivița (10; 12,15; 16; 18; 20,30),
NUNTĂ CU PERIPEȚII — Colțul 
prieteniei, rulează la Melodia (orele 
9,30; 11,45; 14,45; 16,30; 18,45; 21), 
RABY MATY AS, rulează la Festival 
(orele 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (orele 9,45; 12; 16,15; 
18,30), CIND MARTIN AVEA 14 
ANI, Valurile deasupra noastră, 
rulează la Flacăra (orele 16; 18; 20; 
Completare Pionieria nr. 3/965, Ra
hova (orele 16; 18,15; 20,30),
FERNAND COW-BOY — Comori 
de artă românească rulează la Vic
toria (orele 9,45; 12; 14,15 16,30; 
18,45; 21), Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15 18,45; 21), MERII SĂL
BATICI — Rapsodie ungară, ru
lează la Central (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). BINE AȚI 
VE’NIT I rulează Ia Buzești (orele 
15; 17; 19;) completare Cum am 
crescut sănătos, IANOȘIK — ci
nemascop (ambele serii) rulează la 
umina (orele 9,45; 13; 16,30; 20), 
nfrățirea între popoare (orele 16;

19.30) , Arta (orele 16; 19,30), AR
MATA CODOBATURILOR — Rap
sodie ungară rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 2030), NE ASU
MĂM RĂSPUNDEREA, rulează la 
Doina (orele 1130; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , program pentru copii (ora
10), Cotroceni (orele 16-, 18,15; 
20,30), PIONIERIA nr. 3,965, Bale
tul negru în Senegal — Șapte se
cole mai tirziu, Pietre ce înfloresc, 
Eu și oglinda — Escapada, rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—16* în con
tinuare, 17,45; 1930; 21,15), ASTA-I 
TOT CE S-A INTIMPLAT — GE
LOZIE, rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), com
pletare 1 Mai 1965. ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Cultural o- 
rele (15,30; 18; 20,30), LOGODNI
CELE VESELE — rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18,15; 20,30), PE 
URMELE LUI AHMED — Scoarțe 
populare, rulează la Cosmos (orele 
15,45; 18; 20,15), NEAMUL ȘOIMÂ- 
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Bucegi (orele 10; 
13; 16,15; 19,30), Drumul sării (o- 
rele 16; 19 ;), CRONICA UNUI 
BUFON — MECIUL GIGANȚILOR 
rulează la Unirea (orele 16 ; 18,15;) 
CERASELA, rulează la Vitan (orele 
16; 18,15), GAUDEAMUS IGITUR 
Sport nr. 2/1965, rulează la Munca 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30), CRO
NICA UNEI CRIME — cinemascop, 
GELOZIE rulează Ia Popular (orele 
16; 18,15; 20,30), HANKA rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18), CÎN- 
TÎND ÎN PLOAIE, rulează la Viito
rul (orele 15; 17; 19; 21), NE
VASTA nr. 13, rulează la Colen- 
tina (orele 16; 18,15; 20,30), DOI 
BĂIEȚI CA P1INEA CALDĂ — 
DRUMURILE CELUI DE-AL CINCI
LEA CONTINENT, rulează la Vol
ga (orele 10, 12,30; 15,30; 18;
20,30), CASA RICORDI, rulează la 
Floreasca (orele 10,30; 15; 17,30; 
20), ANIMALELE, Sport nr 2/1965, 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15), SPRE CULMI, rulează 
Ia Flamura (orele 10; 12; 16; 18; 
20), Pacea uverturii, orele 18; 20), 
SCARAMOUCHE rulează la Lira 
(orele 15; 17; 19; 21), RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE — 
rulează la Ferentari (orele 16; 
18,15; 20,30).

Luni a sosit în Capitală, 
pentru o vizită în țara noastră 
în vederea schimbului de ex
periență în organizarea co
merțului și rețelei turistice, 
o delegație a Ministerului Co
merțului Interior 
Ungară condusă 
Janos, ministrul 
interior al R. P.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior și 
membri ai conducerii acestui 
minister.

Au fost de față 
Ambasadei R. P. 
R. P. Română.

★

La 7 iunie a.c. a
Ministerul Comerțului Exterior, 
semnarea scrisorilor prevăzînd 
adoptarea sistemului de plăți în 
valute convertibile între R. P. 
Română și Suedia, precum șl 
majorarea unor contingente 
din listele de mărfuri anexe la 
Acordul Comercial dintre cele 
două țări.

Din partea română, scrisorile 
au fost semnate de către V. 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea suedeză de către O. G. 
Bjurstrom, ambasadorul Suediei 
la București.

La semnare au asistat func
ționari superiori din Ministe
rul Comerțului Exterior, Mini
sterul Afacerilor Externe și 
Banca de Stat a R. P. Române 
și colaboratori ai Ambasadei 
Suediei la București.

Luni la amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind din 
Djakarta, delegația C.C. al 
P.M.R. care a luat parte la 
sărbătorirea celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidu
lui Comunist din Indonezia.

Din delegație au făcut 
parte Paul Nicnlescu-Mirii, 
secretar al C.C. al P.M.R., și 
Petre Lupu, membru al C.C. 
al P.M.R., șef de secție.

La sosire, pe aeroportul Bă-

au fost nrezenți Leonte
al 
al 
al

Ilie Verdeț, secretar
al P.M.R., membri ai
P.M.R., activiști de

Răutu, membru supleant 
Biroulu' -------
P-MJL,
PJUL, 
al C.C.
CC. al 
partid.

A fost de față generalul 
Sambas Atmadinata, amba
sadorul Republicii Indonezia 
la București.

i Politic 
secretar

al C.C. 
al C.C.

(Agerpres)

Decada teatrelor dramatice
din R. P. 
de Tausz 
comerțului 

Ungare.

membri 
Ungare

avut loc

al 
în

la

Vizita in R. P. Romană 
a reprezentanților state
lor membre în Comisia 

Dunării

La invitația lui Mihail 
Roșianu, reprezentantul R. P. 
Române la Comisia Dunării, 
între 3 și 8 iunie a. c. repre
zentanții statelor dunărene la 
Comisia Dunării au vizitat 
sectorul Porțile de Fier, pre
cum și unele orașe și obiec
tive economice și culturale 
din țara noastră.

Cu această ocazie Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. 
Române a oferit oaspeților un 
dejun la restaurantul Pes
căruș.

Luni a început în Capitală 
Decada teatrelor dramatice, 
organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă în 
vederea stimulării activității 
teatrale și creșterii calității 
artistice a spectacolelor.

La decadă participă 24 de 
colective de teatru din Capi
tală și din alte orașe ale țării. 
Printre altele vor fi prezente 
colective ale teatrelor bucu
reștene: Național „I. L. Cara- 
giale", „Lucia Sturdza Bu-

londra", „C. I. Nottara", Mun
citoresc CJ'.R., de Comedie, 
„Barbu Delavrancea“ etc., ale 
teatrelor de stat din Timișoa
ra, Ploiești, Brașov, Sibiu, 
Galați, Tg. Mureș, Petroșani, 
teatrelor naționale din Craio
va, Iași, Cluj. Intre 7 și 17 
iunie ele vor prezenta pe sce
nele bucureștene cele mai 
bune spectacole din reperto
riul lor, multe din ele fiind în 
premieră.

(Agerpres)

Duminică dimineața stadionul „Steaua" de la Ghencea, a pri
mit oaspeți de seamă i peste 2 200 copii s-au întîlnit aici 
pentru a participa la o interesantă competiție fotbalistică de 
selecție : „Cupa Steaua'. In fotografie: maestrul sportului 

Constantin inițiază cîțiva din viitorii fotbaliști
Foto: GR. PREPELIȚĂ

regiunilor rămase în urmă în trecut. în toate 
regiunile țării, o dată cu construcția de obiec
tive industriale, au fost ridicate noi cartiere 
de locuințe și instituții social-culturale.

în anii 1960—1964 producția agricolă a asi
gurat aprovizionarea populației cu produsele 
agroalimentare necesare și a industriei cu ma
terii prime, media producției globale de ce
reale fiind cu peste 12 la sută mai mare de- 
cît media celor cinci ani anteriori și cu 29 la 
sută mai mare decît media anilor 1934—1938. 
Cu toate acestea, pe ansamblul agriculturii, 
producția globală nu a atins nivelul stabilit 
de planul șesenal atît datorită faptului că 
s-au supraestimat posibilitățile de creștere 
?i n-au fost înfăptuite unele măsuri prevăzute 
pentru lărgirea bazei de producție, cît și din 
cauza unor condiții climaterice nefavorabile. 
Gospodăriile agricole de stat, prin producțiile 
tot mai mari obținute, vin să demonstreze 
marile rezerve de care dispune agricultura 
noastră socialistă pentru creșterea producției.

Realizările obținute in dezvoltarea întregii 
economii au favorizat obținerea unor pro
grese in toate celelalte domenii ale vieții so
ciale, in ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii Salariul real a înregistrat o 
creștere de circa 35 la sută față de media 
anului 1959, au crescut veniturile țărănimii 
La baza tuturor acestor realizări, dobîndite 
prin munca plină de abnegație a poporului, 
stă politica partidului nostru, aplicarea crea
toare. la condițiile țării noastre, a învățăturii 
marxist-leniniste. capacitatea partidului de a 
mobiliza imensa energie a oamenilor muncii, 
toate resursele materiale ale țării în opera 
de construcție socialistă.

Proiectele de Directive reliefează puternic 
politica consecventă a partidului de conti
nuare neabătută și în ritm susținut a indus
trializării socialiste a țării și de creștere cu 
prioritate a producției mijloacelor de pro
ducție — baza dezvoltării complexe și multi
laterale a întregii economii — concomitent 
cu sporirea și perfecționarea producției bu
nurilor de consum. în 1970 producția indus
trială globală va fi cu circa 65 la sută mai 
mare decît în 1965, această creștere cores- 
punzind unui ritm mediu anual de 10,5 la 
sută. în perioada planului cincinal, producția 
mijloacelor de producție va spori cu circa 70 
la sută, iar cea a bunurilor de consum cu 
circa 60 la sută.

Pentru avîntul întregii economii naționale, 
o importanță deosebită o are lărgirea bazei 
energetice, creșterea producției de energie, 
în acest scop, în perioada următpare se va ex
tinde valorificarea resurselor hidroenergetice 
ale Dunării, în colaborare cu țările vecine, 
precum și a cursurilor interioare de apă. în 
anii viitori se va adăuga o nouă sursă im
portantă de creștere a potențialului energetic 
prin începerea utilizării energiei nucleare 
pentru producerea de energie electrică și 
termică.

în anii planului cincinal, producția indus
triei constructoare de mașini — ramură 
vitală pentru asigurarea progresului tehnic 
și înzestrarea cu utilaje și mașini de mare 
randament a tuturor celorlalte ramuri ale 
economiei — va crește cu circa 75 la sută, cu 
un ritm mediu anual de 12 la sută. în felul 
acesta aproape două treimi din cantitatea de 
mașini, instalații și utilaje necesare econo
miei vor fi asigurate prin producția internă. 
Industria chimică va înregistra în continuare 
un ritm înalt de creștere. Obiective însemna
te sînt prevăzute cu privire la dezvoltarea 
industriilor ușoară și alimentară.

Oamenii muncii din patria noastră, tinere
tul, au luat cunoștință cu bucurie de măsuri
le prevăzute în proiectul de Directive pentru 
întărirea bazei tehnico-materiale a agricultu
rii, consolidarea și extinderea rezultatelor 
pozitive obținute în dezvoltarea gospodăriilor 
agricole de stat și a cooperativelor agricole de 
producție, mobilizarea susținută a rezervelor 
și a posibilităților existente în scopul creșterii 
producției vegetale și animale. Toate acestea 
vor face posibil, așa cum se prevede în 
proiectul de Directive, ca în perioada 1966— 
1970, producția globală agricolă să crească cu 
20 la sută față de media anilor 1961—1965.

Așa cum rezultă din proiectele de Directive, 
investițiile, al căror volum va fi cu 50 la sută 
mai mare decît în perioada 1961—1965, vor fi 
orientate spre dezvoltarea susținută a indus
triei socialiste, întărirea bazei tehnico-mate
riale a agriculturii, ridicarea nivelului tehnic

ll transporturilor șl telecomunicațiilor, dez
voltarea activității social-culturale.

O mare atenție se acordă în proiectul de 
Directive măsurilor pentru promovarea și 
extinderea în ritm accelerat a tehnicii înain
tate în toate ramurile economiei naționale — 
condiție principală pentru îndeplinirea sarci
nilor prevăzute în planul pe anii 1966—1970. 
cit și a măsurilor pentru creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea calității produ
selor — obiectiv esențial al întregii activități 
economice — și reducerea prețului de cost.

Prevederile cuprinse în aceste capitole ale 
Directivelor privesc în cel mai înalt grad 
tineretul căruia îi revine misiunea de onoare 
de a se pregăti temeinic pentru anii de mun
că și construcție ai viitorului. Din rîndurile 
lui vor crește noi cadre de ingineri și tehni
cieni, de muncitori cu o înaltă calificare, 
capabili să stăpînească și să folosească teh
nica nouă, să o ducă mai departe perfecțio- 
nînd-o, oameni capabili să aducă o con
tribuție sporită la organizarea și mai bună a 
producției în industrie și agricultură, în 
munca de cercetare științifică, în toate sec
toarele de activitate. Tineretul patriei noastre 
a primit cu nespusă bucurie măsurile pre
văzute în proiectele de Directive cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului și ridicarea 
nivelului său calitativ, Ia formarea și perfec
ționarea cadrelor de specialiști.

întregul nostru popor este conștient că 
prevederile proiectelor de Directive au ca 
scop principal ridicarea în continuare a ni
velului de trai material și cultural al tuturor 
celor ce muncesc, prin creșterea veniturilor, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de lo
cuit, a aprovizionării populației cu mărfuri, 
sporirea volumului de servicii, dezvoltarea 
mijloacelor de ocrotire a sănătății, de asis
tență socială și de protecția muncii.

Prevederile acestor importante documente 
vor continua în ansamblul lor linia dezvol
tării ascendente în ritm susținut a economiei 
naționale ca un complex unitar, armonios 
și echilibrat. înfăptuirea lor va însemna un 
nou și important pas înainte în creșterea 
puterii economice a țării și în perfecționarea 
relațiilor de producție socialiste, în ridicarea 
bunăstării materiale și culturale a poporului 
român. Aceasta va constitui o nouă confir
mare a superiorității orînduirii socialiste, o 
contribuție a țării noastre la întărirea con
tinuă a sistemului mondial socialist.

Publicarea proiectelor de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al partidului a 
găsit oamenii muncii din patria noastră 
muncind cu entuziasm pentru a întîmpina 
Congresul partidului cu noi și mari înfăp
tuiri în toate domeniile vieții economice și 
social-culturale. Aproape toate întreprinde
rile din țară și-au sporit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă în cinstea aces
tui important eveniment. Pentru tineretul 
patriei noastre este o chestiune de cinste și 
onoare de a munci cu toată energia și ca
pacitatea sa pentru a contribui la realizarea 
întocmai a tuturor angajamentelor luate.

Mobilizat de organizațiile U.T.M., tinere
tul va lua parte activă la dezbaterea proiec
telor de Directive, va face propuneri concrete, 
menite să ducă la îmbunătățirea continuă 
a muncii în domeniul său de activitate, la 
fructificarea experienței dobîndite, la desco
perirea și valorificarea a noi rezerve, va 
munci cu abnegație pentru înfăptuirea tutu
ror măsurilor stabilite în vederea traducerii 
în viață a obiectivelor cuprinse în proiectele 
de Directive.

Fiecare tînăr al patriei noastre consideră 
studierea atentă a acestor documente, cu
noașterea și însușirea temeinică a conținu
tului lor ca o îndatorire de onoare. Venind 
în întîmpinarea dorinței tinerilor, comitetele 
regionale, raionale și orășenești ale U.T.M., 
organizațiile de bază vor trebui să-i ajute 
în cunoașterea profundă a conținutului de 
idei cuprinse în proiectele de Directive, in- 
vitînd să vorbească în fața tinerilor activiști 
de partid și de stat, oameni de specialitate.

Străduindu-se să fie cît mai bine pregă
tită, să-și însușească temeinic știința și teh
nica modernă, mobilizîndu-și întreaga ener
gie creatoare, tînăra noastră generație este 
hotărîtă să lupte cu toate forțele, sub con
ducerea partidului, pentru a fi la înălțimea 
mărețelor obiective cuprinse în proiectele 
Directivelor celui de-al IV-lea Congres al 
partidului.

Un nou obiectiv industrial
eonstructorii au 

harta Bucureștiului 
obiectiv industrial 
Fabrica de armături neferoase 
și echipament metalic, a cărei 
producție este destinată șantie
relor de locuințe. Alături de 
Fabrica de radiatoare și băi 
din fontă și cea de articole și 
obiecte sanitare din porțelan, 
intrate recent In funcțiune.

înscris pe 
încă un 

modern —

fabrică Îmbogățește pei- 
industrial al cartierului

noua 
sajul 
Militari.

Hala de fabricație a noii în
treprinderi bucureștene are 
două sectoare principale: unul 
pentru armături neferoase și 
altul pentru echipament meta
lic. Produsele ce se realizează 
aici — armături sanitare, arti
cole de lăcătușerie pentru bi

nale și mobilier. în total apro
ximativ 200 de sortimente, re
flectă grăitor necesitățile cres- 
cinde de astfel de piese solici
tate de ritmul construcțiilor 
locuințe din țara noastră, 
intrarea în producție cu 
treaga capacitate, fabrica 
produce anual circa 7 500 tone 
de astfel de produse.

(Agerpres)
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• Jucătorul român de te

nis Ion Țiriac continuă să 
se afirme în turneul inter
național de la Lugano (El
veția). După victoria asupra 
lui Bungert (cotat drept cel mai 
bun jucător european în 1964), 
reprezentantul nostru a eliminat 
în sferturile de finală cu 6—2, 
6—3 pe danezul Ulrich, iar în 
semifinale l-a învins cu 6—1, 
fr—3 pe italianul Nicola Pie- 
trangeli.

în finală, Țiriac se va întîlni 
cu renumitul campion austra
lian Fred Stolle.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni reprezentativa de fotbal 
a țării noastre susține cel de al 
treilea joc din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial. 
Duminică 13 iunie fotbaliștii 
romîni vor întîlni la Lisabona 
puternica selecționată a Portu
galiei — lidera grupei a IV-a.

După întreruperea campiona
tului, jucătorii noștri și-au con
tinuat pregătirile. Ei au susținut 
duminică un joc de antrena
ment, după care luni dimineața 
au plecat cu avionul în Franța 
unde au programat un joc de 
verificare cu formația Angers 
din prima ligă a campionatului 
francez. După acest joc spor
tivii români își vor continua 
călătoria spre Lisabona.

Au făcut deplasarea urmă-

torii jucători: Haidu și Andrei 
(portari), Popa, Marcu, Hălmă- 
geanu, Nunweiller III, C. Dan, 
Greavu (fundași) Ghergheli, 
Georgescu, Dumitru Popescu și 
Iancu (mijlocași), Pîrcălab, Ba
dea, Mateianu, Sasu, Ion Io- 
nescu, Sorin Avram și Creini- 
ceanu (înaintași). Antrenorii lo
tului sînt 
Covaci.

Ilie Oană și Ștefan

1
• Echipa de 

fotbal Internazio- 
nale Milano a cu
cerit din nou titlul 
de campioană a 
Italiei terminînd 
nedecis (2—2) cu 
A. C. Torino în ul
tima etapă, în timp

ce principala sa rivală A. C. 
Milan a pierdut cu 1—2 la Ca
gliari. Internazionale a totali
zat în 34 de etape 54 de puncte 
față de 51 cîte a obținut Mi
lano.

• La Tampere, unde se 
desfășoară campionatele mon
diale de lupte greco-romane, 
trei sportivi români au ră
mas în disputa pentru locuri
le fruntașe, după consumarea 
primelor trei tururi. In limi
tele categoriei muscă, Gheor
ghe Stoiciu l-a învins prin tuș 
pe libanezul Ahmed și la 
puncte pe maghiarul Alker,

situîndu-se deocamdată între 
primii opt. „Cocoșul" Ion Cer
nea a susținut un meci greu 
cu campionul Turciei, Uhan 
Topsakal, pe care l-a întrecut 
la puncte.

Luptătorul de categoria pa
nă, Simion Popescu a cîștigat 
la puncte meciul cu polonezul 
Macioch și a terminat la ega
litate cu japonezul Ryuzo Ka- 
toh. La categoria semigrea, 
Nicolae Martinescu l-a întîl- 
nit pe turcul Gurbuz Lue. 
Mai combativ, reprezentan
tul nostru a obținut decizia 
la puncte.

în reuniunea de luni seara a 
mondialelor de lupte de la 
Tampere, Gheorghe Stoiciu l-a 
învins prin tuș pe italianul 
Fabra, Ion Cernea a cîștigat la 
puncte în iața belgianului 
Spaenhoven și Nicolae Marti
nescu prin tuș asupra japone
zului Hiraki. Toți trei s-au ca
lificat pentru semifinale. Si
mion Popescu, făcînd meci nul 
cu maghiarul Guttman, a fost 
eliminat

celor români. Din Iotul echipei 
oaspeților fac parte cunoscuții 
sportivi Yoshida, Horiuchi și 
Watanabe.

final 
Euro
pe e- 

deschis

• Amatorii de lupte libere au 
prilejul să urmărească din nou 
evoluția în Capitală a selecțio
natei de lupte libere a Japoniei. 
Astăzi de la ora 19 pe podiu
mul instalat la patinoarul arti
ficial „23 August* luptătorii ja
ponezi vor evolua în compania

• Turneul
al „Gupei 
pei” la șah 
chipe s-a 
duminică la Ham
burg, reunind se
lecționatele a șase 
țări: U.R.S.S.,
R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Română, Olanda, R. P. Un
gară și R. F. Germană. Fiecare 
echipă este alcătuită din cîte 10 
jucători. Reprezentativa R. P. 
Române are în frunte pe maeș
tri internaționali Florin Gheor
ghiu, Victor Ciocîltea și Teo
dor Ghițescu.

• In primul tur al compe
tiției de șah pe echipe „Cupa 
Europei", care se desfășoară 
la Hamburg, reprezentativa 
R. P. Române a învins cu 
5,5—3,5 (o partidă întreruptă) 
selecționata Olandei. La pri
ma masă, Florin Gheorghiu a 
remizat cu marele maestru 
Donner. Victorii pentru echi
pa noastră au obținut Botez, 
Szabo și Pavlov. Rezultatele 
celorlalte meciuri : U.R.S.S.— 
R. F. Germană 6,5—3,5 ; R. P. 
Ungară — R.S.F. Iugoslavia 
5—4 (1).
• Turneul internațional feml-

nin de șah de la Piotrkow s-a 
încheiat cu victoria maestrei 
sovietice Konopleva care a to
talizat 7,5 puncte din 9 posibile. 
Pe locul doi s-a situat poloneza 
Konarkowska — 6,5 puncte, iar 
pe locul trei reprezentanta noa
stră Eiisabeta Polihroniade cu 
6 puncte. Polihroniade a avut 
șansa să ocupe locul doi dar, în 
ultima rundă, a pierdut surprin
zător la poloneza Spakowska. 
Rodica Reicher care a remizat 
în ultima rundă cu Litmanowicz 
a ocupat locul 7.

rești. în ultimul meci, Dinamo 
a întrecut pe Steaua cu 14—10 
(8—6). Dinamoviștii bucureș- 
teni reușesc această perfor
mantă pentru a 6-a oară 
în cele 7 ediții ale com
petiției. Clasamentul final arată 
astfel: 1. Dinamo București 
puncte; 2. Steaua București 
puncte; 3. Dinamo Brașov 
puncte 4. Știința Timișoara 
puncte.

48
35
27
22

• A luat sfîrșit cursa ciclistă 
dotată cu „Cupa F.R.C.". Ulti
ma etapă, desfășurată duminică 
pe ruta București-Ploiești și re
tur (130km), a fost cîștigată de 
Mircea Virgil (Voința Ploiești), 
care a străbătut distanta in 
3h 16'45".

Primul loc în clasamentul 
general a fost ocupat de Con
stantin Dumitrescu (Steaua 
București) cu 6h 28’52“. El a 
fost urmat la 2'52" de Ludovic 
Zanoni (Dinamo București), și 
la 3'59" de Emil Rusu (Dinamo 
București).

• în orașul Victoria au luat 
sfîrșit duminică întrecerile tur
neului final al campionatului 
republican masculin de hand
bal. Titlul de campion a fost 
cucerit de echipa Dinamo Bucu-

• La Moscova 
și Tbilisi s-au dis
putat ieri ultimele 
meciuri ale preli
minariilor campio
natului European 
masculin de bas
chet. Iată rezulta
tele înregistrate:

R. S. Cehoslovacă-R. P. Română 
90—69 (42—27); Izrael-Finlanda 
52—51 (28—29); Italia-R. D.
Germană 87—64 (42—28);
R.S.F. lugoslavia-R. P Polonă 
78—69 ( 43—39); Grecia-R. F.
Germană 81—72 (32—41); R. P. 
Bulgaria-Spania 79—56(37—19); 
Franta-Suedia 90—61 (40—25).

Pentru semifinale s-au califi
cat echipele U.R.S.S., Italiei, 
R. S. F. Iugoslavia și R. P. Po
lone, clasate pe primele două 
locuri în grupele respective. 
Echipa R. P. Române participă 
la turneul pentru locurile 
13—16.
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„Vom depune eforturi și mai mari pentru a-i înarma pe studenți cu cunoștințele și deprin
derile practice necesare cerințe lor actuale ale producției, astiel ca la absolvire cei peste 1 800 
de viitor: ingineri er.ergeticieni să facă față cu cinste mărețelor obiective energetice prevă- 
mte fn proiectul de Directive". In fotografie : cont. univ. Florea Simion, prodecan al Făcui- 
•f": de energetică a Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" studiind proiectele de 
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într-un singur glas, 
tineretul răspunde:

PREZENT!

Iodurile precis» *> vigurile cuteză’oara e» ::cd:aat 
din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Român cu privire As 
dezvoltarea economiei naționale in perioada 
1966—1970 și cu privire la valor iitcruea surse
lor energetice fi electrificarea târ:i la perxMdc 
1966—1975 răsună ca un acord ma/or la isn—ie șz

conștiințele noastre, ale tuturora- ArasMra. cu emoție, fe pro
logul unui mare poem. Ia csra sMira *ut ptra *»***< văi of 
Patriei, pulsul săntloa al iniirai ei. titmett ideatic cu ratara 
celor nouăsprezece nulioane de Iii. Un poera amdmuc ce eem 
plificd armoniile creata anterior. la auM •ncaoMul in an* 
cind socialismul a triunriat definiții' pa acerat raefedguri. Un
poem ce sintetizează sterile virtiți aia cekfi eeee munse^e 
liber, care gindește liber, căra ridai fi iei infăptmeepe toate 
proiectele, virtuii miraifel» de iMrâMra des dKfeațrao p 
Înnobilate de noi. Intr-un ritm neamoeeut. ietr-o encesmnmes

Prolog 
la un poem

ION BRAD
nemaităgăduitd de nimeni, pe verticala imoriei Un poem 
prin care toți meșterii acestui pontat, datsde la energii fi 
talente — muncitori, țărani. ndeiecttmB — răspund acelor 
chemări alinei ale conștiinței ic: t-xapale. pe care o numim 
cu mindrie Partidul Munatoreoc Rumân. pe care o numim 
politică infeieaptă. realistă, ftiintuid. poldicd snuxist-iesu- 
nistă creatoare, lrjăptiută prin poporul român. In interesele 
acestui popor.

Privesc chipul tării bine conturai, cu irumea lărgită de pu
terea gindirii. cu ochii luminați de febra creației — țara in 
care partidul comuniștilor mob.luează .merrsa energie a oa
menilor munci: ir.tr-o vastă cperd de construct,:

Și sini mindra știind că părut.xa cu toții la acest poem 
al proiectelor, al perspectivelor al cerii! udiniior. Poemul zilei 
de miine, poemul izvoarelor, aer și al ihn iului. și al mării. 
Acordurile Iui vin din lumea răsccl.tă pină In străiundurile 
pămintului, unde bat valurile Uleiului ți dansează Fata Mor
gana a gazului metan, unde somnolează cărbunii și iradiază 
uraniul, acordurile lumii cu angrenaje periecte. unde duduie 
cuptoarele actualelor șj viitoarelor oțelâru moderne, unde 
freamătă, aproape neamit. procesele devenirilor chimice, ma
rile sinteze ale restructurării materiei, unde cintd toate zo
nele scinteieloare ale marilor și complicatelor instalații teh
nice, care nasc alte instalații, alte mașini. Un poem in care se 
supun, ca la o baghetă magică, furtunile ce-au bintuit cindva 
„Codrul frate cu românul", pădurile noastre ce alimentează 
noi industrii, inundind casele cu utile podoabe multicolore, și 
mesele cu cărți, cu hirtie imaculată pe care ne scriem pla
nurile. ne desenăm proiectele, ne consemnam bilanțurile feri- 
cite. Un poem al cascadelor din care smulgem lumini, al turbi
nelor care scapără stele. Un poem in care auzim, mereu mai 
larg, mai bogat, freamătul griului, al porumbului, al tuturor 
roadelor smulse de om pămintului nu numai prin sudoarea 
grea a frunții, ci și prin iscusința mașinilor cu care agricul
tura noastră va fi, in continuare, înzestrată. Un poem pro-, 
meteic, in care fiecare silaba a fiecărui sunet vine dintr-uh loc 
bine ales, unde omul, ajutat de tehnica cea mai modernă, cre
ează mai mult, mai frumos, mai bine. Un poem al tuturor virs- 
telor, al înțelepciunii savant Hor. chemați la noi cercetări fun
damentale. al hărniciei copiilor care invață abecedarul in noi 
și luminoase săli de clasă. Un poem legat cu toate rădăcinile 
de trecut și cu țoale brațele ramurilor de viitor. Un poem 
al României care gindește. plănuiește, lniăptuiește. Un poem 
atit de iitesc și aut de neobișnuit. In acordurile lui, ne ascul
tăm fiecare vibrația conștiinței, bătăile inimii.

Știința — 
in primele rinduri 

(Urmare din pag. I)

tru a întări aceste legături și a le face mai eficiente este de 
datoria noastră, a tuturor — oameni de știință și conducători 
de întreprinderi — să luăm toate măsurile necesare ca pu
ternicul detașament de cercetători ștunțifici. specialiștii din 
cele mai diverse compartimente ale cercetării. să fie solici
tați să-și spună punctul de vedere în cele mai diferite pro
bleme pe care le ridică producția, să găsească împreună cu 
muncitorii și tehnicienii urinelor și fabricilor noastre, suma 
de soluții care să asigure maximă eficiență in procesul in
troducerii celei mai noi tehnici în practică.

Pentru îndeplinirea sarcinilor lor de cercetare, oamenii de 
știință au condiții din ce in ce mai bune pentru o muncă 
eficientă de înaltă valoare științifică și practică. După cum 
prevăd Directivele, cheltuielile bugetare pentru finanțarea 
cercetării vor spori cu peste 30 la sută, iar pentru extinde
rea bazei materiale necesare dezvoltării științei se prevede 
un volum de investiții de circa 1,5 miliarde lei.

Dezbaterile Directivelor, profunda lor analiză în cadrul 
colectivelor de cercetători din institutele Academiei, din in
stitutele departamentale, din cadrul catedrelor universitare, 
vor aduce, desigur, suma de propuneri, soluții pe deplin efi
ciente menite să ducă la traducerea în viață a prevederilor 
Directivelor, la soluționarea problemelor concrete pe care le 
ridică construcția socialistă, la progresul științific și cultural 
al întregii țări, la continua ridicare a științei și tehnicii ro
mânești.

(Urmare din pag. I)

despre această mare hidrocen
trală la care lucrez, — mărtu
risește tînărul Dumitru Tă- 
nase. eram tot constructor. 
Munceam atunci la Bicaz. 
După ce am încheiat a- 
colo lucrările am venit aici 
împreună cu alte sute de tineri, 
hotărîți să participăm direct la 
realizarea acestui important 
obiectiv. Acum, în proiectele 
de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres, partidul preve
de alte noi și mărețe obiective. 
Și îmi dau seama tot atât de 
bine că realizarea lor depinde 
de munca fiecăruia dintre noi. 
Să participăm cu toate puterile 
noastre la înfăptuirea noilor 
obiective, să ne închinăm în
treaga noastră energie tradu
cerii lor în viață — aceasta 
este chemarea căreia noi, miile 
de tineri de pe șantierul Hi
drocentralei „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", îi vom răspunde cu 
cinste.

— Obiectivele prevăzute 
pentru lărgirea bazei energeti
ce și a electrificării țării — 
spune un alt constructor, tînă
rul maistru Ștefan Topală sînt, 
pentru fiecare dintre noi, un 
imbold, o poartă deschisă spre 
noi realizări. Și nu o poartă ci 
zeci: spre Lotru, spre Sebeș, 
spre Someș, spre Șiret, spre 
Olt, spre Criș, spre noile cen
trale electrice prevăzute pen
tru anii ce vin.

E o trăsătură a anilor noștri 
în care perspectivele se lăr
gesc cu fiecare victorie. Arge
șul va livra în curînd ener
gie, iar noi, miile de construc
tori vom pleca mai departe, 
vom urca alte trepte spre 
viitor, spre culmile spre care 
se înalță cu fiecare an patria 
noastră socialistă.

Comuna Teslui e așezată pe 
malul Oltului. La sediul unei 
brigăzi îl întîlnim pe tovară
șul Pavel A. loan, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție Teslui — vestită în re
giune mai ales prin sectoarele 
eootehnic, legumicol, viticol, 
pomicol, puternic dezvoltate. 
Tînărul președinte ne înfăți
șează în linii precise și clare 
perspectivele larg deschise în 
fața cooperativei și ne dăm 
seama că în unitatea pe care o 
conduce se află la loc de cinste 
buna gospodărire, buna orga
nizare a muncii.

— Chiar și numai o simplă 
citire a proiectelor de Directi
ve — ne spune el — te face 
să-ți dai seama cît de realiste 
și de însuflețitoare sînt pro
gramele pe care le trasează po
porului, partidul nostru. Fie
care unitate socialistă își gă
sește în proiectele de Directi
ve, propriul program al muncii 
viitoare. Iată capitolul care se 
referă la agricultură. In anii 
ce vin se va obține o. creștere 
importantă a producției vege
tale și animale. Mi-a reținut 
atenția această cifră : agricul
tura va primi din fondurile 
statului investiții în valoare de 
peste 35 miliarde lei, adică de 
1,6 ori mai mult decît între 
anii 1961—1965.

Statul va da cooperativelor 
agricole de producție un mare 
ajutor. Ne va pune la dispo
ziție mașini și tractoare, în
grășăminte chimice și insecto- 
fungicide, semințe din soiuri 
valoroase și animale de rasă, 
asistență tehnică de speciali
tate, credit» în condiții avan

tajoase. Ceea ce trebuie să fa
cem noi, țăranii cooperatori e 
să folosim bine toate aceste 
fonduri, să le dăm cea mai 
eficientă întrebuințare. Este 
deosebit de importantă pentru 
noi această indicație cuprinsă 
in Directive : „Folosirea gos
podărească a tuturor mijloa
celor de producție și a forței 
de muncă, consolidarea și ex
tinderea rezultatelor pozitive 
obținute de cooperativele a- 
gricole de producție, vor con
tribui la sporirea producției, 
la reducerea prețului de cost 
și mărirea rentabilității pro
duselor și a veniturilor pen
tru, retribuirea muncii, la 
creșterea proprietății obștești, 
astfel ca fiecare cooperativă 
agricolă de producție să devi
nă o unitate puternică și în
floritoare".

La eforturile statului pentru 
dezvoltarea bazei tehnice-ma- 
teriale a agriculturii, noi, ță
ranii cooperatori, va trebui să 
răspundem cu propriile noas
tre eforturi. Nu există loc în 
care să nu se poată obține 
creșteri importante ale pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale. Recoltele tot mai mari 
obținute în gospodăriile agri
cole de stat pun în evidență 
marile rezerve de creștere a 
producției de care dispune a- 
gricultura noastră socialistă. 
Am și desprins cîteva din căi
le care, bine folosite de noi, 
vor contribui la dezvoltarea 
și mai puternică a cooperati
vei noastre de producție. Este 
vorba, în primul rînd, de ri
dicarea gradului de fertilitate 
a pămintului. La noi terenu
rile nu sînt dintre cele bune. 
De exemplu, ele n-ar fi putut 
da niciodată. înainte de coope
rativizare, mai mult de 8—900 
kg grîu la hectar și tot atîtea 
de porumb. Acum producția 
de grîu s-a dublat, iar cea de 
porumb e aproape de patru 
ori mai mare. Se poate însă 
realiza și mai mult. Va trebui 
să folosim mai bine îngrășă- 
mintele chimice și cele natu
rale și pentru asta va trebui 
să organizăm o bună instrui
re a oamenilor care vor face 
această muncă, în special a 
brigadierilor. Va trebui, de a- 
semenea, să folosim pentru 
culturi semințe din cele mai 
productive soiuri, să organi
zăm și mai bine munca de e- 
fectuare a lucrărilor agricole. 
Vom studia toate posibilitățile 
pentru ca și noi țăranii coope
ratori din Teslui să ne aducem 
contribuția la înfăptuirea a- 
cestor mărețe sarcini trasate 
de partidul nostru.

Proiectele Directivelor celui 
de-al IV-lea Congres al par
tidului au fost întâmpinate cu 
deosebită bucurie și în rîndu- 
rile unei mari categorii de ti
neri ai patriei: studenții. Cei 
peste 123 000 de studenți au 
găsit în litera sobră a Direc
tivelor prevederi care sînt 
strîns legate de continua îm
bunătățire a propriei pregă
tiri, prevederi care deschid 
perspective și mai luminoase 
în fața fiecărui viitor specia
list. Hotărîrea lor nestrămu
tată de a fi pas cu pas alături 
de întregul popor în înfăptui
rea mărețelor prevederi, ex
primă profundul atașament al 
generației de tineri intelec
tuali, în formare, față de po
litica partidului.

— Sîntem studenți în ulti
mul an la Facultatea de teh
nologie a Institutului de pe

trol, gaze și geologie — ne-au 
spus tinerii Gheorghe Alexan
dru și Ion Constantin. Practic, 
nici o lună de zile nu ne mai 
desparte de momentul cind, 
împreună cu ceilalți colegi din 
institutele țării, ne vom nu
măra printre cei mai tineri 
ingineri ai patriei. Bucuria 
noastră de a absolvi în acest 
an facultatea este deosebită: 
ne vom începe munca o dată 
cu primele înfăptuiri ale pla
nului cincinal! Este un prilej 
de mindrie pe care nu ezităm 
să-l subliniem, fiindcă pleca
rea noastră în viață coincide 
cu începutul unei importante 
etape în făurirea societății 
noastre socialiste. Vom munci 
oriunde va fi nevoie de noi.

Cuvintele acestor studenți 
sintetizează de fapt, un anga
jament al promoțiilor de ti
neri absolvenți din patria 
noastră.

Aceeași hotărîre, același an
gajament se desprind din cu
vintele a numeroși alți stu
denți. Gh. Huțanu învață 
în anul IV la Institutul poli
tehnic, facultatea de energe
tică.

— Proiectul privind valori
ficarea surselor energetice și 
electrificarea țării în perioada 
1966—1975, ne-a spus el, mi-a 
deschis — ca viitor specialist
— perspective de o amploare 
nebănuită. Și eu sînt unul din
tre cei care vor lucra la pu
nerea în aplicare a acestor 
prevederi deși mai am încă 
un an pînă la absolvire. Dar 
tocmai acest fapt, în lumina 
prevederilor proiectelor de 
Directive, mă determină să 
reflectez cu și mai multă se
riozitate la activitatea mea ca 
student, la seriozitatea studiu
lui. Atenția care se acordă în 
proiectele de Directive dez
voltării învățămîntului și 
îndeosebi învățămîntului teh
nic și economic, creșterii 
numărului de cadre de înal
tă specialitate necesare in
dustriei — sînt tot atîtea în
demnuri pentru mine și co
legii mei de a învăța mai bine, 
de a ne pregăti la nivelul teh
nicii moderne. Voi fi unul 
dintre cei 110 000 de specia
liști cu pregătire superioară 
ai cincinalului. Mă angajez 
să răspund prin nivelul cu
noștințelor mele, sarcinilor pe 
care partidul ni le pune în 
față.

Obiectivele noi trasate 
de partid, sublinia tovarășul 
Florea Simion, prodecan al 
Facultății de energetică a In
stitutului politehnic-București, 
pun în fața noastră, a tuturor
— cadre didactice și stu
denți — sarcina continuei ri
dicări a calității studiului ca 
urmare a îmbunătățirilor ce 
se vor aduce sistemului de în- 
vățămînt. Este o sarcină care 
izvorăște din necesitățile dez
voltării economiei naționale. 
Să ne gindim la ce obiective 
importante sînt chemați să 
lucreze viitorii specialiști! 
Facultatea noastră va pregăti 
în cincinal peste 1 800 de in
gineri energeticieni într-o pe
rioadă cind — pînă în 1970 — 
producția de energie electrică 
a țării va crește de 1,8—1,9 
ori față de cea a anului 1965, 
adică va fi aproape de 2 ori 
mai mare. Este evident că 
pentru a realiza o asemenea 
creștere este nevoie de specia
liști de înaltă pregătire tehni
că. Chemării partidului îi răs
pundem cu angajamentul nos
tru de a pregăti tocmai ase
menea specialiști.



Franța:

După Congresul S. F. 1.0.

BONN: P.S.D. a respins proiectul (ie lege
AUSTRIA. — Gu prilejul 
manifestărilor consacrate co
memorării marelui muzician 
român George Enescu, corul 
coloniei române din Viena 
a dat un spectacol în Sala 
Sindicatelor. In fotografie 
un aspect din timpul specta

colului.

privind „starea excepțională"
Ziarul francez „Le Monde" in

formează că Biroul și Consiliul 
P.S.D., precum și „cabinetul fan
tomă" creat la ultimul congres al 
acestui partid, au hotărît recent la 
Sarrebruck să respingă proiectele 
de lege guvernamentale privind

--- •--- ---

Noi bombardamente asupra

teritoriului R
HANOI 7 (Agerpres). — La 

6 iunie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă în mod energic raidurile 
aeriene întreprinse de S.U.A. 
asupra regiunilor populate din 
Vietnamul de nord. în declarație 
se arată că în zilele de 4, 5 și 
6 iunie avioanele americane au 
bombardat și mitraliat în nume
roase valuri zone populate, fa
brici și clădiri administrative din 
orașul Vinh, capitala provinciei 
Nghe An, precum și teritorii 
populate din provinciile Quang 
Binli, Ha Tinh, Nghe An și Hoa 
Binh.

D. Vietnam
pacea și securitatea tuturor na
țiunilor din Indochina și din res
tul Asiei de sud-est“.

Guvernul R. D, Vietnam atra
ge atenția guvernelor și popoare
lor din lumea întreagă asupra 
acestor acțiuni ale imperialismu
lui american. Declarația cere ca 
S.U.A. să pună imediat capăt ac
telor lor de agresiune și averti
zează guvernul american că „dacă 
va continua războiul său agresiv 
în Vietnamul de sud se va lovi 
de opoziția hotărîtă a popoarelor 
din lumea întreagă, inclusiv a 
poporului american".

starea excepțională. Deoarece 
pentru adoptarea proiectelor res
pective, pentru că ele aduc „atin
gere" constituției, ar fi necesară 
o majoritate de două treimi, lua
rea de poziție a P.S.D. echiva
lează, potrivit ziarului, cu retri
miterea acestor texte pentru apro
bare de către viitoarea legisla
tură.

Motivul invocat de conducerea 
partidului a fost „imposibilitatea" 
de a se ajunge în timpul discuțiilor 
cu cele două partide din coaliția 
guvernamentală („U.C.D. și parti
dul liber-democrat"), la un com
promis privind anumite puncte 
din proiect. Printre acestea se ci
tează problema drepturilor presei, 
înlocuirea drepturilor rezervate 
autorităților aliate (în privința 
reglementării generale a stării de 
urgență asupra supravegherii poș
tei și telefoanelor), precum și ga
ranțiile acordate muncitorilor.

Hotărîrea P.S.D., precum și 
luările de poziție ulterioare, con
stituie, după părerea ziarului „Le 
Monde", „veritabila lovitură de 
începere a campaniei pentru ale
gerile legislative din 1965“. Este 
evident că toate acuzațiile nu ur
măresc decît să discrediteze 
P.S.D. care, după părerea obser
vatorilor, este capabil, pentru pri
ma oară după război, să obțină 
victoria în aceste alegeri.

După cum s-a mai anunțat, du
minică s-au încheiat lucră
rile celui de-al 55-lea congres 

al Partidului Socialist Francez, 
(S.F.I.O.). După dezbateri îndelun
gate, desfășurarte într-o atmosferă 
încordată, congresul a adoptat o 
rezoluție de politică generală. în 
principiu, congresul s-a pronunțat 
în favoarea propunerii lui Gaston 
Defferre, candidatul socialist în 
alegerile prezidențiale, privind 
crearea unei „Federații democrate 
socialiste". în legătură cu aceasta, 
S.F.I.O. a propus tuturor „părților 
interesate" (în afara partidului co
munist — n. r.). convocarea ime
diată a unei consfătuiri a reprezen
tanților lor în cadrul căreia să fie 
examinat și elaborat programul co
mun și statutul federației. Docu
mentul nu enumera „Organizațiile 
interesate" în crearea federației. 
Cu toate acestea se apreciază că 
acest lucru oferă partidului M.R.P. 
(Mișcarea republican populară) po
sibilitatea de a face parte din fede
rație. Faptul că rezoluția nu speci
fică „părțile interesate", poate fi 
apreciat ca o concesie pe care

Defferre a făcut-o lui Guy Mollet, 
reales în funcția de secretar gene
ral al partidului, și altor adversari 
ai proiectului, care s-au pronunțat 
categoric împotriva participării 
M.R.P. la federație. După părerea 
lui Defferre, tocmai M.R.P. trebuie 
să devină principalul aliat al so
cialiștilor francezi în „Federația de
mocrată socialistă".

S.F.I.O. a propus ca partidele și 
organizațiile participante la federa
ție să transmită conducerii acesteia 
o parte din atribuțiile lor. în ale
geri, federația trebuie să propună și 
să sprijine candidați unici.

Problema caracterului laic al 
învățămîntului, înscrisă în rezoluție 
sub forma unui punct de compro
mis, poate provoca greutăți în con
vorbirile pe care S.F.I.O. le va a- 
vea cu partidul M.R.P

Referindu-se la rezultatele Con
gresului S.F.I.O., Waldeck Rochet, 
secretar general al Partidului Co
munist Francez, a declarat : „can
didatura lui Defferre și orientarea 
sa spre dreapta a devenit o piedică 
în calea unificării forțelor democra
tice și muncitorești.

din viata 
tineretului 

lumii

„Ulei» York Times*' despre politica 

externă americană

în ultimele luni, se subliniază 
în declarație, „agresorii americani 
au trimis forțele lor aeriene pen
tru a bombarda și mitralia nu
meroase localități din R. D. 
Vietnam.

în prezent, ei bombardează și 
mitraliază chiar orașe mari cu o 
populație densă, cartiere de lo
cuit și obiective economice, pă- 
trunzînd astfel mai adînc în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam. A- 
ceastă nouă aventură războinică 
a imperialismului american, avînd 
consecințe incalculabile, consti
tuie o amenințare serioasă pentru

D

Gemini-4“ și-a încheiat programulJS

Nava cosmică americană 
„Gemini-4" avînd la bord pe 
cosmonauții James Mc Divitt 
și Edward Whiten lansată joi 
de la baza Cape Kennedy și-a 
încheiat luni zborul. După 
cum anunța Administrația 
națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.), ame
rizarea navei s-a produs la 
17,13 GMT în Oceanul Atlan
tic la 604 km est de Cape Ken

nedy și 370 km nord de insula 
San Salvador, situată in arhi
pelagul Bahamas, la 70 km de 
locul dinainte stabilit. Recu
perarea propriu-zisă a celor 
doi cosmonauți s-a făcut cu 
ajutorul unui elicopter la ora 
17,50 GMT. Acesta i-a trans
portat pe bordul portavionu
lui „Wasp". In momentul re
cuperării, Mc Divitt a decla
rat că atît el cit și White se 
simt bine.

Intr-un editorial publicat luni, 
influentul ziar american „New 
York Times" scrie că „se observă 
tot mai multe semne ale hotărîrii 
Congresului de a pune capăt erei 
în care Johnson face ce vrea în 
politica externă a Statelor Unite". 
Citind propunerea senatorului 
Fulbright de a se încredința, îna
inte de toate, O.S.A. sarcina re
partizării ajutorului Statelor Unite 
pentru America Latină, și criticile 
senatorului Robert Kennedy împo
triva politicii guvernului în Viet
nam și Republica Dominicană, zia
rul continuă: „Factori care depă
șesc experiența limitată a preșe
dintelui în domeniul afacerilor ex
terne și extraordinarele sale ezi
tări în afacerea dominicană au fă
cut să se ridice un val de întrebări 
în tară, ca și în străinătate. Lipsa 
de grabă din partea secretarului 
de stat, Dean Rusk, de a lolosi 
toate resursele ministerului său și 
de a prezenta un punct de vedere 
independent, marea dependentă a 
sa față de militari și agențiile de in
formații și divorțul dintre admini
strație și intelectualii țării, toate 
acestea demonstrează necesitatea 
pentru Congres de a se interesa, 
înainte de toate, de problemele 
externe".

Căile de alegere deschise în 
fața președintelui sînt excesiv de 
dificile. El nu ar trebui să fie sin-

guru! care să hotărască atît pentru 
a putea duce o politică rezona
bilă, cît și din respect fală de 
constituție. Dacă șeful acestei po
litici hotărăște să transforme tra- 
.gedia vietnameză într-un război 
american — fără să obțină acordul 
Congresului și națiunii — el poate 
duce țara la diviziuni mai peri
culoase chiar decît cele ce au fost 
provocate de conflictul coreean".

Protestul studenților 

vest - berlinezi
e citva timp Berlinul oc
cidental cunoaște un 
conflict universitar. Săp-

tâminalul ..DEUTSCHE VOLK- 
SZEITUNG" vorbește chiar des
pre o criză în cadrul „Uni
versității libere" din acest 
oraș. Toiul a început ca ur
mare a unei hotărîri a rectora
tului de a nu permite scriito
rului Erich Kuby să ia cuvin- 
tul in fafa studenților în aula 
Scolii superioare. Motivele a- 
cestei măsuri nu au fost expli
cate. Dar cei 800 de studenți ai 
Institutului pentru științe poli
tice „Otto Suhr" au declara! 
grevă pe timp de o zi. Intr-o 
scrisoare deschisă ei s-au ridi
cat împotriva „dictatului recto
ratului" și s-au pronunțat in 
favoarea dreptului la cuvint, 
„astfel incit la «Universitatea 
Liberă» să poată fi ascultat ori
cine, oricînd și pe orice temă". 
Numeroși profesori și studenfi 
ai acestei universități și-au ex
primat la rindul lor simpatia 
față de acțiunile studenților. 
Concomitent peste 3000 de stu
denți vest-beriinezi au semnat 
o declarație de protest împo
triva interzicerii cuvîntării lui 
Kuby „cu atît mai mult cu cît 
acesta nu este un caz unic".

„DEUTSCHE VOLKSZEI- 
TUNG" consideră că „interdic
ția aplicată unor oaspeți de 
a lua cuvîntul pune sub 
semnul întrebării conduce
rea unei universități care se 
intitulează «liberă»".

BRAZILIA: Studenți in grevă

Aproximativ șapte mii de 
studenți de la instituții
le de învățămînt supe

rior din Sao Paulo au aderat la 
greva inițiată de studenții de 
la arhitectură și urbanistică 
împotriva violențelor poliție
nești înregistrate în cursul zilei 
de vineri. Liderii mișcării 
greviste de la Universitatea 
din Sao Paulo au- distri
buit un manifest în care 
cer înlăturarea forțelor de 
poliție trimise împotriva lor, la 
cererea conducerii universită-

ții, și crearea unui climat pro
pice negocierilor. Greva a în
ceput după ce conducerea Uni
versității a exclus un student și 
a solicitat prezența forțelor de 
ordine pentru a potoli nemulțu-, 
mirea existentă. Conform celor 
comunicate în presă, mișcarea 
grevistă s-a extins și în alte 
orașe ale țării. Studenții de la 
Universitatea din Rio de Ja
neiro au declarat o grevă gene
rală de 72 de ore, în urma unei 
hotărîri adoptate în cadrul adu
nării generale studențești.

mare bătălie se desfășoară de 
cîtva timp în Australia pentru 
obținerea concesionării bogate
lor zăcăminte de bauxită des
coperite la Gove în regiunea 
de nord a celui de al cincilea 
continent. Protagoniștii princi
pali sînt un consorțiu elvețiano- 
australian, alcătuit din societă

țile „Alusuisse" și un număr de aproximativ 
zece companii australiene în frunte cu Co
lonial Sugar Refining, de unde denumirea 
de „Alusuisse-C.S.R.“ și un puternic grup 
americano-australian din care fac parte com

nopoluri se tem de naționalizări. „JOURNAL 
DE GENEVE" tratează cu discreție proble
ma referindu-se la „regiuni unde nu poate 
fi asigurată certitudinea aprovizionării".

Zăcămintele din Gove au fost descoperite 
inițial de societatea „Comalco Industrie Pty. 
Ltd", în care marea companie nord-ameri- 
cană „Kaiser Aluminium & Chemical Corp."

pania americană Reynolds, al treilea produ
cător mondial de aluminiu din țările capita
liste. și societatea australiană Broken Hill 
Proprietary. Este vorba de exploatarea a 100 
milioane de tone de bauxită a căror pose
siune după cum afirmă ziarul elvețian 
„LE JOURNAL DE GENEVE", „este de o 
extremă importanță pentru grupurile inter
naționale din industria aluminiului", întrucît 
bauxita care este exploatată în prezent „se 
găsește în regiuni tulburi din punct de ve
dere politic“. Despre ce „tulburări" este 
vorba, ziarul elvețian nu menționează. Dar, 
din însăși enumerarea acestor regiuni: Gu
yana britanică, Jamaica, Guineea, Sierra Leo- 
ne, Indonezia, India, se vede că marile mo

Bătălia pentru 
aluminiul australian

din California deține 50 la sută din acțiuni. 
Drepturile de exploatare au trecut apoi la 
„British Aluminium" (în spatele căreia se află 
compania nord-americană „Reynolds") dar 
„dintr-un motiv pe care nimeni nu-l poate 
înțelege" (JOURNAL DE GENEVE) lc-a 
abandonat în 1963. Atunci, în locul rămas 
gol, au căutat să intervină cele două mari 
grupări care se luptă în prezent. Principala 
piedică a constituit-o faptul că guvernul

australian a pus unele condiții unei parti
cipări străine la exploatarea zăcămintelor 
din Gove : o participare comună australiană, 
asigurarea debușeelor, asigurarea unor mij
loace financiare suficiente și construirea unei 
uzine de aluminiu în zona respectivă pentru 
a contribui la dezvoltarea acestei regiuni 
înapoiate. Cele două societăți străine „Alu
suisse" și „Reynolds" au îndeplinit pînă acum 
numai prima din condițiile puse, cointere- 
sînd grupări economice australiene.

Și astfel, lupta este în plină desfășurare, 
fiecare din cele două grupări venind cu „ar
gumente" proprii. „Alusuisse" pretinde că 
„este normal ca guvernul de la Camberra 
să prefere o societate elvețiană care a făcut 
servicii guvernului australian în calitate de 
consilier la construirea uzinei de aluminiu din 
Bell Bay (Tasmania) într-o epocă cînd această 
uzină mergea foarte prost". Grupul america
no-australian „Reynolds-B.II.P." folosește alte 
„argumente". „Statele Unite — scrie ziarul 
din Geneva — posedă mijloace de presiune 
foarte eficace, deoarece ministrul australiarî 
de finanțe urmează să vină la Washington 
pentru a cere ca S.U.A. să ușureze restric
țiile la ieșirile de capitaluri în direcția Au
straliei". Afacerea a luat astfel o turnură po
litică.

I. RETEGAN

iața politică în Turcia se află sub semnul luptei elec-1 
torale. înaintea alegerilor care se vor desfășura în» 
toamnă, opinia publică este preocupată de două pro- ■ 
bleme : chestiunea cipriotă și viața economică a ță-1 
rii. Datorită noii etape, mai puțin spectaculoase, in-1 
tervenite în evoluția problemei cipriote, presa și ■ 
cercurile politice își îndreaptă atenția către unele I 
probleme economice. '
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despre mișcări revendicative care au avut loc la întreprinderile 
T.P.A.O. (ale Societății turce a petrolului). Agitațiile sociale au 
putut fi oarecum calmate. Poate că aceasta nu s-ar f' ' " _ ’ 
dacă tocmai în acele zile presa și parlamentul nu ar fi discutat 
un proiect de lege cu privire la intensificarea controlului statului 
asupra modului în care este explorată și exploatată una din prin
cipalele bogății naturale ale țării. In cîteva cuvinte problema se 
prezintă astfel: din cele patru milioane de tone petrol de care 
are nevoie Turcia în fiecare an, numai un milion este sub contro
lul național. Cele trei milioane de tone vîndute de către societă
țile străine costă enorm de mult economia țării. S-a făcut soco
teala că ajutorul economic acordat Turciei în ultimii ani a f 
absorbit de către unele puteri occidentale mai ales pe calea pre
țurilor ridicate impuse la vînzarea produselor petroliere. Separat 

de aspectul economic al problemei, ziarele vorbesc cu tot mai 
multă insistență și despre latura politică a problemei.

Relatând despre discuțiile care au avut loc în Senat cu privire 
la problemele petroliere ale țării, multe ziare au citat cuvintele 
senatorului Suphi Oztrak despre necesitatea modificării legii pe
troliere care asigură monopolurilor străine privilegii amintind re
gimul capitula- 
țiilor. Intr-un 
articol publicat 
în „MILLIY
ET", fostul mi
nistru al muncii, 
Bulent Ecevit, 
amintind, de a- 
semenea, regi
mul capitulații- 
lor, scria: „Este 
oare logic să extragem cărbune, crom, 
dreptul de a extrage petrolul ? /
statului este compatibilă cu independența și demnitatea națională ? 
In „CUMHURIYET" ziaristul Ilhan Selcuk își titrează astfel un 
articol: „Sîntem o colonie petrolieră ?“

Referirile la regimul capitulațiilor, Ia independența și suverani
tatea națională nu sînt lipsite de temei. Din numeroasele fapte 
existente amintim numai unul singur care vorbește cît se i 
de elocvent despre beneficiile pe care le obțin consorțiile care 
dirijează politica petrolieră a Turciei. Petrolul este vîndut Turciei 
de către trusturile străine la prețuri superioare cu 55 la sută < 
practicate pe piața mondială. „Aceste privilegii — scria „MIL
LIYET" — sînt în contradicție cu independența noastră și nu 
aduc nimic Turciei. Aceste privilegii permit străinilor să contro
leze cea mai mare parte a petrolului nostru. Dacă acești domni

cu . „
niile cunoscutului profesor Muammer Aksoy. Articolele sale apă
rute în ziarele din Ankara au fost reunite apoi într-o carte citită 
cu mare interes în cercurile largi ale opiniei publice — ,,Tragedia 
petrolului în Turcia și soluția problemei". Potrivit părerilor expri
mate de cunoscutul specialist în aceste probleme, marile trusturi 
străine au profitat de legile din 1954 pentru obținerea privilegiilor 
de care dispun în momentul de față. Societățile străine nu au 
astăzi nevoie de noi surse de petrol. Datorită faptului că ele ex
ploatează întinse cîmpuri petroliere în diferite părți ale lumii, ele 
nu sînt dispuse să întreprindă noi cercetări asupra subsolului Tur
ciei. De aceea ele se mulțumesc numai cu vînzarea ] ' ’
care dispun. „Aceste societăți — afirmă profesorul _ ___ __
Turcia nu pentru căutarea petrolului ci, dimpotrivă, pentru a nu-1 
găsi. De ce persistă ele în Turcia ? Răspunsul este ti 
rămîn pentru a împiedica pe alții, ca și pe turci, de a căuta pe
trolul și pentru a se seni de zăcămintele petroliere ale Turciei 
în cazul în care rezervele existente în țările lipsite de stabilitate 
politică ar fi în primejdie". Concluziile profesorului sînt cît se 
poate de clare : „Este o situație deosebit de umilitoare pentru 
țara noastră și ea trebuie curmată. Opinia publică a sesizat deja 
importanța problemei și nimeni nu va îndrăzni să împiedice a- 
ceastă forță să se manifeste : trebuie ca Turcia să-și caute sin
gură petrolul și singură să se ocupe cu extragerea lui".

Lucrurile nu se mărginesc numai la articolele din presă, la 
dezbateri parlamentare și la discuții în cadrul cercurilor politice. 
La Istanbul și Ankara au avut loc manifestații pentru adoptarea 
unei noi legiuiri care să țină seama de interesele statului turc. 
Studenții Facultății de agronomie din Ankara au deschis o cam
panie sub următoarea lozincă: „Cetățeni, nu folosiți petrolul 
străin !"La Istanbul, organizații sindicale și studențești au răspân
dit afișe și au scris lozinci pe asfaltul trotuarelor în care se de- 

”i activitatea trusturilor străine.
Deși proiectul de lege pentru modificarea actualelor legiuiri nu 

cuprinde prevederi deosebit de radicale, cercuri politice se opun 
străine. Ziarul „AKSAM" critică 

atitudinea adoptată de Suleyman Demirel referitor la noile le
giuiri propuse. Vicepreședintele guvernului declarase : „Noi nu 
vrem să anulăm drepturile acordate printr-o lege anterioară și nu 
dorim ca instalațiile petroliere fondate de către alte societăți să 
fie confiscate".

J și lunile următoare vor arăta dacă formațiunile 
politice care doresc modificarea actualelor rînduieli vor reuși să-și 
impună punctul de vedere. Tonul general al discuției este însă de 
așa natură încît nu va fi posibilă o înmormîntare a ei < 
alegeri.
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BELGIA. — Un aspect de pe 
unul din bulevardele orașu
lui Bruxelles, capitala țării

Ședința unei

comisii CAER

PE SCURT
• La Praga a avut loc simpo

zionul internațional de endocri
nologie cu tema „Gușa endemi
că și afecțiunile care o însoțesc". 
Simpozionul a fost organizat de 
Societatea de științe nedicale 
„Purkyne" și de Institutul de en
docrinologie din Praga.

Au participat specialiști din 
Anglia, Bulgaria, Belgia, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Polonia, 
România, U.R.S.S. și S.U.A., pre
cum și un reprezentant al Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

• După cum transmite agenția 
P.A.P., la Copenhaga a fost para
fat un acord comercial între Po
lonia șt Danemarca pe anii 196(5— 
1970. Pentru prima oară în cadrul 
relațiilor comerciale polono-dane- 
ze se ■ prevede lichidarea restric
țiilor la contingentele de mărfuri. 
Aceasta se referă la exportul în 
Danemarca a cărbunelui polonez, 
utilaje, mărfuri de consum, produ
se agricole și chimice.

• La 7 iunie, primul ministru 
japonez, Sato, a acut o convor
bire cu N. N. Meseațev, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Radiodifuziune și Televiziune 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în Japonia 
la invitația corporației japoneze

de radiodifuziune „N.H.K.". In 
timpul convorbirii au fost discu
tate probleme privind lărgirea co
laborării culturale, schimbului de 
informații, folosirii radioului și te
leviziunii în scopul îmbunătățirii 
continue a relațiilor dintre cele 
două țări.

• După cum anunță agenția
la Budapesta au avut 

loc tratative privind coopera
rea industrială între reprezen
tanți ai întreprinderilor pen
tru comerț exterior din Ungd- 
ria și reprezentanți ai concer
nului „Rheinische Stahlwerke" 
din Essen, R. F. Germană.

In cursul tratativelor a iost 
acordată o mare atenție lărgi
rii formelor comerciale tradi
ționale, precum și perspectivei 
cooperării industriale între cele 
două țări.

• Agenția M.E.N. anunță că 
torțele armate vemenite, sprijinite 
de trupele R.A.U. stafionale in a- 
ceastă tară, au respins o nouă 
încercare a trupelor regaliste de a 
pătrunde pe teritoriul R.A.Y., în 
regiunea muntelui „Shakdam", la 
nord de Haradh. Organizing un 
atac prin surprindere, tortele ar
mate yemenite au provocat mari 
pierderi în oameni și materiale 
trupelor regaliste.

PE SCURT

D
ialogul franco-ita- 
lian de la Paris a 
purtat pecetea a- 
mabilității. Gazde
le și-au menajat 
oaspeții iar aceș
tia s-au străduit să 
încălzească atmos
fera. Fanfani, mi

nistrul de externe italian, a so
sit pe malurile Senei dornic să 
împiedice o deteriorare a rela
țiilor dintre Paris și Roma și, 
în măsura posibilului, să joace 
rolul unui mediator. Misiunea 
sa avea, desigur, unele incon
veniente. Diplomația italiană 
vădise o aliniere la tezele ame
ricane care nu era de natură 
să ușureze convorbirile de la 
Paris. în plus, chiar Fanfani se 
întorcea dintr-un voiaj latino- 
american pe care unii comen
tatori îl considerau inspirat de 
Washington pentru a contraca
ra influența franceză in creș
tere în această zonă („Statele 
Unite au acordat Italiei ca re
compensă un fel de împuterni
cire in alb pentru o- viitoare 
expansiune economică în A- 
merica Latină" . — scria „St. 
Galler Tagblatt"). După Mexi
co City,' Fanfani a poposit la 
Washington. Contactele cu ofi
cialitățile americane și opiniile 
pe care le-a exprimat în pu
blic conducătorul diplomației 
italiene au condus la părerea că 
Fanfani ar dori să joace un rol 
de mijlocitor între Paris și Wa
shington, rol la care aspiră șt

cancelarul Erhard dar pentru 
care ar fi mai calificat „un om 
de stat italian, cu suplețea sa 
înnăscută" („Combat"),

Prezența pariziană a lui Fan
fani a avut ca prim act un dis
curs rostit la tribuna Adunării 
Uniunii Europei occidentale. 
Ministrul italian a conceput a- 
cest discurs ca „o introducere 
abilă la convorbirile franco-ita- 
liene („II Tempo"). Fanfani a

unite, dar a contribuit totodată 
la destinderea atmosferei în 
cadrul U.E.O. și la calmarea 
neliniștei francezilor".

în cele trei zile petrecute In 
capitala franceză, Fanfani și 
gazdele sale au supus unui 
examen amănunțit relațiile bi
laterale, precum și ansamblul 
problemelor care privesc alian
ța atlantică și Piața comună. 
S-a discutat și despre unele

zădărnicind prin aceasta pro
iectata operațiune americană 
de „încercuire politică" — su
bliniau mai multe ziare pari
ziene — dar, concomitent, re
fuză abdicări de la principiile 
esențiale enunțate de factorii 
de răspundere de la Paris. Față 
de Fanfani s-a adoptat o atitu
dine binevoitoare (trecîndu-se 
cu vederea, printre altele, fap
tul că atunci cînd conducea gu-

Amabilități...
încercat să apropie pozițiile 
partenerilor atlantici, să spriji
ne idei care fac plăcere la Wa
shington ca și idei care găsesc 
audiență la Paris. Bineînțeles, 
el a evocat propunerea italiană 
a conferinței „celor șase" pen
tru a readuce Ia ordinea de zi 
problema unității politice a Eu
ropei occidentale. „Italia a do
vedit că nu pierde din vedere 
telul final al unei Europe unite 
din punct de vedere politic și, 
într-un spirit realist, fără a ne
socoti dificultățile și obstacole
le" — declara Fanfani. „IIMes- 
saggero" constata, examinînd 
discursul ministrului, că „el 
nu a renunțat să susțină prin
cipiul unei Europe occidentale

aspecte nevralgice ale vieții in
ternaționale (Vietnam, Republi
ca Dominicană). Punctele de 
vedere ale Parisului și Romei 
sînt îndepărtate („ar fi exage
rat să se pretindă că între cele 
două capitale se manifestă, la 
ora actuală, multă înțelegere" 
—- nota „Le Monde") însă cele 
două părți au evitat cu grijă 
înăsprirea raporturilor dintre 
ele. Parisul, fapt dovedit și la 
sesiunea miniștrilor apărării 
din țările N.A.T.O., ocolește 
pdstura partenerului veșnic re
calcitrant, a opoziționistului 
din principiu. Politica externă 
franceză nu dorește să se iden
tifice cu un obstructionism sis
tematic la adresa aliaților săi,

vernul italian, Fanfani a luat 
atitudine împotriva a două 
importante proiecte franceze 
— directoratul tripartit al ali
anței atlantice și versiunea 
gaullistă a unității politice 
vest-europene).

Din anturajul ministrului ita
lian s-a lăsat a se înțelege că 
francezii au avut o atitudine 
„mai îngăduitoare", oricum 
mult nuanțată în raport cu po
ziția lui Couve de Murville la 
Roma. Fanfani a pledat pentru 
o reuniune în șase care să e- 
xamineze problemele politice 
ale Europei vestice, reuniune 
care să înlocuiască întîlnirile 
bilaterale de pînă acum consi
derate a fi infructuoase. „La

Stampa" crede că „ramîne de 
văzut cînd și în ce fel va putea 
fi transpusă în fapte propune
rea Italiei pentru o întrunire la 
Veneția a miniștrilor de exter
ne ai celor șase". Parisul a do
vedit o oarecare bunăvoință, 
dar atîta tot. De partea france
ză s-a amintit că abia urmează 
alegerile vest-germane, soluțio
narea crizei politice din Belgia, 
convorbirile interoccidentale 
la nivel înalt. Deci, deocamda
tă o expectativă neangajantă. 
Deciziile finale vor interveni 
după ce calendarul politic își 
va epuiza evenimentele. Ca a- 
tare, amabilitățile franceze nu 
indică, cel puțin momentan, o 
modificare de poziție. Despre 
Fanfani, un ziar italian afirmă 
că a dat dovadă de „răbdare și 
prudență" în tratativele de la 
Paris. Este, însă, greu de apre
ciat în ce măsură a reușit să 
atingă obiectivul său — „a ex
tinde dialogul «celor șase» de 
la relațiile economice la cele 
politice". Să amintim în pri
vința aceasta ceea ce scria „Le 
Monde": „Există prea multe 
puncte de dezacord între Paris 
și celelalte capitale vest-euro- 
oene, pentru a se putea stabili 
o comunitate de vederi în vreo 
problemă internațională de oa
recare importanță". Amabilita
tea care a prezidat dialogul 
franco-italian s-ar părea că nu 
schimbă datele principale ale 
problemei.

EUGENIU OBREA

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în
tre 1 și 4 iunie a avut loc la Mos
cova ședința ordinară a Comisiei 
permanente pentru comerțul exte
rior a C.A.E.R.

La lucrările ședinței Comisiei 
au luat parte delegați din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Română, R. P. Un
gară și U.R.S.S., țări membre ale 
C.A.E.R. In conformitate cu Acor
dul între Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc și Guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la lucrările ședinței 
comisiei a luat parte delegația 
acestei țări.

In calitate de observatori la șe
dința comisiei au participat repre
zentanții R. P. Chineze, R.P.D. Co
reene, Republicii Cuba și R. D. 
Vietnam.

La ședința Comisiei s-a analizat 
rezultatul lucrărilor în legătură cu 
ducerea tratativelor și încheierea 
protocoalelor privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anul 1965.

Comisia a analizat problema 
modului cum se duc lucrările în 
vederea purtării tratativelor și în
cheierii noilor acorduri comerciale 
de lungă durată pe perioada 1966— 
1970. Odată cu aceasta, s-a scos în 
e/identă tendința țărilor membre 
C.A.E.R. pentru dezvoltarea în 
viitor a comerțului reciproc. La 
ședința comisiei s-au examinat, de 
asemenea, și alte probleme pri
vind comerțul reciproc dintre ta
rile membre C.A.E.R.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
colaborare și de înțelegere reci
procă.
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