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PROIECTELE DE DIRECTIVE
ÎN DEZBATERE

Proiectul de Directive aie CocgrestLtă al IV-țea al 
Partidului Muncitoresc Rcmăm. cu privire la âezveita- 
rea economiei naționale in perioada IM*—1774, acordă 
o deosebită importanță cercetării șt rțtce. criemati să 
aducă o contribuție prețioasă la sohațaocarea proble
melor concrete pe care le ridică ccc_: trama sorta'-.«iă. 
la progresul științific și cultural al m:rețu țăr_

Așa cum subliniază prctecrul de Directive, bervz?_a- 
rea economiei și culturii in per.saca ar.Sor UM—UTO 
impune intensificarea și continua nebeare a nrrefsizz 
cercetării științifice.

ȘTIINȚA
IN PRIMELE FUNDURI

ȘCOLILE

VĂ AȘTEAPTĂ!

Consider c» pentru sa 
anume sector de nrtivîleSr, 
care se referă la cercetarea 
fundamentală a unor feno
mene ce au loc în sisteme
le mecanice — respect.r In 
construcții de mașini st 
construcții industriale — 
colectivul de cercetare tre
buie să cuprindă in cozu- 
nutul tematicii sale aspectul 
general, corespunzător mâ
ntuitor cazuri concrete
In acest fel.

de generalitaie ștuntiitcă 
ce se obțin, vor permite 
desprinderea soiuționcn: a 
numeroase cazuri practive 
datorită unor particularizări 
aduse soluției generate.

Conf. univ. ing.
Radu 

Bogdan 
Director adjunct științific 

al Institutului 
de mecanică aplicală 
al Academiei RP.R.

Desigur însă că, cu cit este 
mai largă sfera generalului, 
cu atît va fi mai greu să 
rezulte direct soluții ..prac
tice” pentru mai multe ca
zuri concrete. Modul In 
care se va îmbina siera 
generalității cu cazul prac
tic, va constitui și o cale 
de împletire armonioasă a 
cercetării iundamentale cu 
cea aplicativă. indisolubil 
legate una de alta, chiar 
de la formularea problemei 
de cercetare.

De exemplu, colectivul 
nostru de cercetători din 
domeniul stabilității siste
melor elastice, preocupat 
de problemele construcțiilor 
realizate în principal prin 
plăci și structuri curbe sub
țiri — acoperișuri de pe
roane și piețe, hale indus
triale, cuptoare de mari di
mensiuni în mișcare de ro
tație, carcase de autovehi
cule — a realizat o metodă 
generală de calcul, mult 
mai simplă decît cele deve
nite clasice.

Prin aplicarea metodei 
proprii, cercetătorii noștri 
au reușit să aducă reale 
contribuții în perfecționarea 
proiectării și realizării unor 
produse industriale cu totul 
deosebite din punctul de 
vedere al utilizării lor; este 
vorba de carcasa unor tipuri 
de autobuze T.V. și înveli
șul cuptoarelor de ciment 
de mare capacitate.

Lucrînd împreună cu pro- 
îectanții acestor însemnate 
produse ale industriei noas
tre, s-a realizat și faptic a- 
cea sudare între cercetător 
și proiectant, care în cazul 
de iafă este și un exemplu 
de împletire creatoare a 
muncii de cercetare funda
mentală cu aspectul său a- 
plicativ.

Exemple similare ar putea 
fi date și în celelalte do
menii de preocupări, cum 

' sînt teoria mecanismelor, 
vibrații, frecare și uzură, 
mecanica construcțiilor etc.

Noi am dezvoltat cu pre
cădere cercetări fundamen
tale, dar așa cum se des
prinde din exemplele date, 
chiar de la formularea pro
blemei s-au vizat aspecte 
aplicative care ar putea ii 
înfăptuite în perspectiva a- 
propiată sau mai îndepăr
tată. CONDIȚIA ACEASTA 
NU ESTE INSĂ SUFICIEN
TĂ PENTRU A ARMONIZA 
CERCETAREA FUNDAMEN
TALĂ CU CEA APLICA
TIVĂ. CI NECESITĂ $1 
ELABORAREA UNOR MĂ
SURI DE ORGANIZARE A 
CERCETĂRILOR, A$A FEL 
INCIT SĂ PERMITĂ 
TRANSMITEREA LESNI
CIOASĂ A REZULTATE-

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

Minai

■K ranr 
wtasa. c 
cmci

SE CONSTRUIEȘTE UN NOU
Drâcânescu FURNAL DE 1000 mc.

prodac-

' *• - -

SA DISCUTAM DESPRE 
:v-

TI VEDETE EDUCAȚIE

RĂSPUNDERI

I
ecent, la o aduna
re organizată la 
C.I.L. Pipera, am 
auzit repetîndu-se 
de citeva ori, ca 
lucrul cel mai fi
resc afirmația că

„din cei o mie de tineri sala- 
riați — muncitori, funcționari^ 
ingineri etc. — aproape sută 
la sută sînt oameni de nădej
de, care știu să muncească 
bine, sînt disciplinați". Secre
tarul organizației U.T.M., care 
luase primul cuvîntul, era pus 
în încurcătură : pe cine să ci
teze mai întîi dintre cei buni, 
cind sînt atîția ? Și dacă stăm 
să ne gîndim, afirmația acea
sta este o realitate pentru 
oricare colectiv de muncă din 
uzinele, din fabricile sau de 
pe șantierele patriei noastre. 
O dovadă a acelui stadiu de 
multiple semnificații la care 
au ajuns astăzi colectivele 
noastre de muncitori, care nu 
numai că educă și promovea-

fCbctJ

ți absolvit 8 dase- 
V-ațr hotărât să ur
mați o școală profe
sională. \-ați ales, 
deci, meseria vii
toare. Vă intere
sează când va avea 

loc cosicmsul de admitere ? La 
3 aiise pentru toate școlile pro- 
tesxmale. precum și pentru șco
lile tehnice cu durata de 4 ani 
ale Uniunii centrale a coopera- 
tveior de consum, iar la 15 iulie 
pentru școlile tehnice cu durata 
de 4 ani ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii. Și desigur vă 
interesează și alte amănunte.

Pentru aceasta am adresat tov. 
ing. Marin Dorobanții, director 
în Ministerul Invățămîntului, 
citeva întrebări.

— Știm că au fost elaborate 
noi planuri de învățămint gen
try școlile profesionale și tehnice 
de 4 ani. Relatați-ne. că rugăm, 
de la ce criterii s-a pornit în 
elaborarea lor.

— Pe scurt, iată criteriile: a- 
rlgurarea unei pregătiri de spe
cialitate practică și teoretică cît 
mai corespunzătoare cerințelor 
actuale și de perspectivă ale 
producției; legarea în și mai 
mare măsură a procesului de in- 
sățâmint de munca productivă 
din întreprinderi ; realizarea, pe 
ansamblul economiei naționale, a 
unei pregătiri dt mai unitare a 
muncitorilor calificați și a tehni- 
deuilor. păstrind totodată dife
rențierile specifice sectoarelor 
respective; dezvoltarea în con
tinuare a culturii generale însu
șite de eievi în școala de 8 ani; 
esitarea supraîncărcării elevilor.

în perioada viitorului plan cin
cinal vor fi calificați prin școli 
circa 310 00) de tineri. Numai 
în anul școlar 1965—1966, vor 
fi cuprinși in școlile profesionale, 
precum si în cele tehnice cu du
rata de 4 am peste 80 000 tineri. 
Dar proiectul de Directive nu se 
referă mnai la numărul mare de 
taeri care vor fi calificați prin 
șese d. nxa: ales la asigurarea 
ooe sivei mak fenățămintului. 
mvtl mai cocespunzător sar- 
eaidor sporite ale industriei 
H agrrnăr. ra- Acest lucru este

pasibil dacă ținem seama că in- I 
cepind ca această promoție de I 
candidați, școlile profesionale și I 
cele tehnice de 4 ani vor primi I 
absolvenți ai școlii generale de 81 
ani, deci tineri cu un orizont mai I 
larg de cunoștințe.

— Concret, ce îmbunătățiri se 
aduc ? Bineînțeles, cele mai im-1 
portante.

— Zestrea de cunoștințe pe 
care o au tinerii la absolvirea 
școlii generale de 8 ani a creat 
posibilitatea micșorării număru
lui de ore afectate pînă acum 
repetării noțiunilor dobîndite 
în cei 8 ani de școală și fo
losirea orelor devenite disponi
bile pentru îmbunătățirea pregă
tirii de specialitate și dezvoltă
rii culturii lor generale. Astfel, 
la limba română — deși nu in
tervin modificări în numărul de 
ore afectate, intervin schimbări 
importante în conținutul noii 
programe, care va dezvolta și 
continua noțiunile dobîndite de 
elevi în școala de 8 ani. La ma
tematică intervin modificări, atît 
ca număr de ore cit și în con
ținut, în funcție de cerințele spe
cifice ale meseriilor ce se însu
șesc.

Evident, ridicarea nivelului de 
pregătire a viitorilor muncitori 
calificați, a impus revederea, în 
funcție de cerințele industriei și 
agriculturii modeme, atît a
biectelor de cultură generală teh
nică cit și a celor de specialita
te, evitarea suprapunerii lor, re
ducerea unora dintre ele la anu
mite meserii, precum și introdu
cerea unor cursuri noi la diferi
te specialități. Așa, de pil
dă, desenul tehnic rămîne
în general cu actualul număr de 
ore la meseriile cu caracter me
canic, în timp ce la alte meserii 
(preparator și operator în indus
tria alimentară, sondor etc) se 
reduce în funcție de cerințe. 
Sau, comparând programa școla
ră cu cerințele noilor indicatoare 
tarifare, rezultă că — pentru ma-

(Continuare In pag. a III-c)
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„Vrsczs cu tocii sd fim tineri ai epocii 
noastre, sd hm moderni. Dar ce le- 
gărzrt este între a fi modern și a fi 
ieatf. Intre a fi modern și a-fi alege 
ca .zeci de viață iuga de muncă, de 
învățătură f“. Vasile Constantin, Ma- 
;kvc Dobre și numeroși al ti tineri 
.-nturcși de Ia CJJ^-Pipeta le-au pus 
ostiei de întrebări Iui Ion Simion și 

Dima Marin

ză în masă tineri de nădejde, 
„oameni de bază", dar se se
sizează imediat (și tot imediat 
trec la măsuri de corijare), ori 
de cite ori traiectoria de gîn- 
dire și comportare a vreunuia 
părăsește linia dreaptă.

Adunarea despre care vor
besc este un exemplu.

...Cind, cu un an în urmă, 
Ion Simion și-a întocmit fișa 
de angajare, colectivul — în- 
cepînd cu funcționarul care 
i-a cercetat diploma de absol
vire a școlii profesionale și 
terminînd cu muncitorii fa
bricii de scaune, unde a fost 
repartizat — i-au acordat toa
tă încrederea și căldura care 
se atribuie, de obicei, tovară
șilor de muncă aflați la pri
mul lor pas în meserie. „I. S. 
are 19 ani... Încă n-are expe
riența vieții, trebuie format" 
se spunea înțelegîndu-se, poa
te, prin asta că este necesară, 
intr-un caz ca al lui, și oare
care înțelegere, chiar față de

unele nepriceperi sau stingă- 
cii de orice natură. Curînd, s-a 
observat insă că lucrurile se
rioase — cinstea, demnitatea, 
datoria de a munci, I. S. le 
trecea pe planul doi, figurau 
doar în „anexa" activității 
sale, ori, poate, nici acolo.

Spre sfirșitul anului trecut, 
el începuse să mai lipsească
— o zi, două... S-a mai înțeles 
(explicații „majore" se găsesc 
oricînd !). Dar iată — nici mai 
mult, nici mai puțin — din 
absență în absență, același I. S. 
a adunat, numai în primul 
trimestru al anului acesta, 40 
de zile în care n-a fost la lu
cru! „Legal", el evită sancțio
narea: n-a lipsit „mai mult de 
trei zile consecutiv", dar, iată, 
din trei luni n-a fost, totuși, 
la lucru... aproape o lună și 
jumătate !

La C.I.L. Pipera, „nouăzeci 
și nouă virgulă nouăzeci și 
nouă la sută dintre tineri" — 
cum se exprima cineva — sînt 
tineri harnici, demni, cinstiți
— „frumoși ca și frumoasa 
fabrică" în care muncesc. Ei 
bine, alături de ei s-a găsit 
unul, I. S., și încă vreo doi

rătăciți de coloana cea mare, 
deși, aparent, se aflau tn rin- 
duri'cu ei. Era jiresc, deci, 
ca acești — „nouăzeci și nouă 
virgulă nouăzeci și nouă" să 
se întrebe cu mătura răspun
dere : ce se înttmplă cu a- 
ceștia doi—trei ? S-au adunat 
să discute cu ei, să le dea un 
sfat și — cum era normal — 
să spună pe nume faptele lor, 
nedemne de generoasa calita
te de a fi tinăr.

Au luat cuvintul foarte 
mulți tovarăși (peste 20), adu
narea, cu citeva sute de par
ticipant, a durat destul 
mult— impresionant a 
însă sentimentul că sute 
oameni se unesc și se fac 
vilă in fața faptelor 
care — judecind anapoda — 
părăsește drumul deschis, și o 
ia, de capul lui, prin bălării 
și mărăcini. Oameni mai în 
vîrstă,’ fiindcă au ■ venit și 
mulți meșteri și secretari de 
partid, alături de întreaga 
conducere a combinatului, și 
mulți tineri le-au spus celor 
discutați în mod deschis că. 
un tînăr, astăzi, n-are dreptul 
moral să fie, ca om, mai „mic"

de 
fost 

de 
sta

te nuia

mal prejos decît înălțimea la 
ca.re-1 ridică pe fiecare con
dițiile deosebite pe care le a- 
retn. .Aici s-a construi: unul 
dintre cele mei modeme com
binate ale țării, spunea Vasile 
Tațomir, om cu mulți ani de 
meserie, iar el. I. S., fură din 
timpul de lucru, ascunoindu-se 
tn cele mai diferite locuri, 
mai ferite. Încercați să faceți 
fie și o singură comparație 
între fabricile, așa cum le ve
dem cu toții — uriașe, dotate 
cu ultima tehnică a secolului 
XX — între răspunderile pe 
care le avem cu toții și... fi
gura acestui tînăr, pe care 
ni-l putem ușor închipui as
cuns după vreo ușă, încercînd 
să tragă chiulul... Nu rezultă 
ceva jignitor pentru cel ce 
face astfel de lucruri? Nu 
știu cum socotesc alții, dar eu 
nu m-aș suporta cu asemenea 
apucături, aș avea aceeași sen
zație ca, atunci cind fiind 
murdar, simți nevoia să intri 
în baie să faci un duș".

„Ce-ai făcut, practic, in cele 
40 de zile absentate ?“, l-a în
trebat cineva pe I. S.

„Am citit cărți..." a răspuns 
el.

„Din ce carte, l-a întrebat 
tinăra Ioana Musceleanu —ai 
învățat tu să te furi pe tine 
însuți și să te jignești in ochii 
colectivului care te-a primit 
în rîndurile lui cu încrede
re ?“.

Concluzia tuturor a fost că 
la asemenea apucături, la ast
fel de atitudini criticabile pe 
care le-a manifestat în diver
se ocazii 1. S. a ajuns fugind 
de muncă, adoptînd. o concep
ție parazitară. Aceeași expli
cație s-a dat și în cazul tînă- 
rului Dima Marin, chiulangiu 
și el, care, socotindu-se, chi
purile, un tînăr „modern" a- 
firmă că nu-l interesează de
cît „banul" — și potrivit a- 
cestui principiu muncește cînd 
vrea și cum vrea — tînăr 
care duce o viață de tristă 
reputație în afara , poeților 
combinatului, care face excese 
de băutură.

Ascultînd asemenea „îritîm- 
plări personale", spunea tî- 
nărul operator chimist Vasi
le Constantin, nu poți să nu 
te gîndești la îndemnul meș-

ferului cu experiență de a 
încerca să pui în paralel — pe 
de o parte fabricile în care lu
crăm, fabrici excepționale, și- 
chiulul lui I. S. sau al lui 
D.M. Nu poți să nu tragi con
cluzia că noi, tinerii, n-avem 
intr-adevăr dreptul moral — 
cum zicea meșterul — să fim, 
ca oameni, mai „mici", mai 
prejos decît înaltele trepte 
spre care ne îndeamnă epoca 
pe care o trăim.

Frumoase au fost și cuvin
tele rostite în adunare de 
tinăra lustruitoare Mariana 
Dobre. „Visăm cu toții, spu
nea ea, să fim tineri ai epo
cii noastre, să fim moderni. 
Dar ce legătură este între a 
fi modern și a fi leneș, între 
a fi modern și a fi grosolan, 
în a-ți alege ca ideal de via
ță fuga de muncă, de învăță
tură ?

Criticînd asemenea concep
ții, spunîndu-și deschis păre
rea despre ele, cele citeva sute 
de tineri participant la adu-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)



EXAMINATOR: SPECTA TOR UL
CORIJENT: ECRANUL

Surprizele unor 

„promptitudini săptăminale"

Profilul unui 

cinematograf fără profil
Stagiunea cinematografică estivală o 

recunoaștem după abundența pe ecra
ne a comediilor lejere, a parodiilor în 
general amuzante făcute pe seama fil
melor de capă și spadă, mohicani, gan
gsteri ageamii sau a producțiilor wes
tern. Filmele de relaxare de acest gen 
sînt binevenite. Ne place tuturor să rî- 
dem, totuși... Pe undeva se exagerează 
cu ploile acestea torențiale de rîs și 
spumă efemeră. De prea multă vreme 
așteptăm o peliculă care să dea emoții 
mari, autentice. Căci ce ne oferă ecra
nul de o bună bucată de vreme ? Să 
deschidem un ziar la rubrica de spec
tacole cinematografice. Capul de afiș 
îl țin comediile. Alături de reluări ca 
„Alerg după o stea", „Cerassella“, „Ve
selie la Acapulco" etc., găsim come
dioare tot atît de fragile : „Spre culmi", 
„Asta-i tot ce s-a întîmplat", „Nuntă 
cu peripeții" etc. Revederea cu Norman 
Wisdom din „Spre culmi" ne prileju
iește din nou reflecția că bieții clasici 
ai comediei mute sînt copiați și furați 
fără nici un pic de jenă. Cît privește 
„Asta-i tot ce s-a întîmplat" avem 
de-a face cu o improvizație muzica!-co
regrafică realizată cu numerele găsite 
la întîmnlare prin music-hall-urile lon
doneze. Nici „Nunta cu peripeții" nu 
trece dincolo de pragul facilului, la 
care mai putem adăuga „Logodnicele 
văduve", „Ucigașii de femei" etc.

Capitolul capă și spadă e și el in 
extenso reprezentat. Alături de o mare 
reușită cum e „Laleaua neagră" a apă
rut o peliculă penibilă prin pretențiile 
ei, „Fiul căpitanului Blood" ; rulează, 
de asemenea, în continuare „Scara- 
mouche". Parodiile western „Fernand

cow-boy" și „Joe Limonadă" pot fi deo
sebite cu greu de un pseudo-westem 
ca „Winnetou". Album nereușit de fo
tografii, adăugate cărții cu același titlu 
a lui Karl May, filmul este cu totul 
lipsit de poezia, farmecul și vigoarea 
vestului sălbatec.

în tot acest peisaj dominat de „car- 
baxine" cinematografice (cum bine le-a 
botezat Ecaterina Oproiu) cu greu mai 
poți descoperi un film memorabil. Tre- 
cînd prin sălile cinematografelor, rămîi 
cu impresia că arta filmului se rezumă 
doar la divertismentul de moment. Și 
e o impresie falsă. Celei de-a șaptea 
arte îi sînt proprii marile teme ale o- 
menirii, arta filmului este o artă despre 
om, o artă care s-a impus în scurta ei 
existență prin faptul că a reușit să-1 
tulbure pe spectator, să-i pună între
bări grave, să-i solicite răspunsuri ma
jore. Nu sîntem împotriva prezenței 
comediilor (dar ca să fie selectate de 
cei în drept unele mai bune e nece
sar !), a parodiilor, a filmelor de capă 
și spadă, aventură etc. Dar sîntem îm
potriva exclusivismului. Ziariștii noștri 
care au fost în ultimii ani prezenți la 
festivalurile cinematografice internațio
nale au relatat adeseori în articolele 
lor despre filmele văzute cu acest pri
lej, relevînd și unele reușite.

N-ar putea înlocui ele pe cele „de 
duzină" ce se servesc cu promptitudine 
săptămînală și în serie ? Paralel cu 
filmele, avînd rol de paleativ, despre 
care am amintit, dorim multe, cît mai 
multe filme pe care să nu le uităm în
dată ce s-a aprins lumina în sala de 
spectacol.

Cinematograful „Timpuri noi' din 
București este cunoscut ca fiind profilat 
pentru vizionarea filmelor documentare 
sau a filmelor de scurt metraj. Adeseori, 
pe ecranul acestui cinematograf se pe
rindă ca în rubricile unui săptă- 
minal tipărit, reportaje politice, știin
țifice, foiletoane satirice, sport, schite 
umoristice etc. Există, după cum se vede 
multe asemănări intre un asemenea ci
nematograf și săptăminalul cu profil de 
magazin. (De altfel, ar fi deosebit de in
teresantă și utilă existenta unui cine
matograf la care programele să fie axate 
pe o mare diversitate de probleme, un 
cinematograf care să promoveze in pri
mul rînd publicistica filmată). Să vedem 
cum răspunde cinematograful Timpuri 
noi“ acestor cerințe. La o examinare mai 
atentă a programelor din ultimele 2-3 luni 
lipsa de profil a acestui cinematograf este 
pe deplin evidentă. Să ne oprim la ulti
mele trei programe văzute la acest cine
matograf. In săptămîna 14-20 iunie a rulat 
filmul documentar de lung metraj A- 
nimalele" și documentarul „Smulse din 
impărătia sării*. Filmul „Animalele' insă 
este o reluare, impusă de lipsa scurt me
trajelor. Doar producția Studioului AI. 
Sahia" aduce o noutate prezentind lup'.s 
țăranilor cooperatori pentru ciștigarea 
terenurilor sărăturoase. Să mergem ma: 
înapoi. Săptămina de la 7—13 iunie pare 
a fi ceva mai bogată. Pe lingă nelipsitul 
jurnal de actualități s-au putut vedea un 
documentar asupra folclorului din Sene
gal, un altul despre plantele care cresc 
pe colții stincilor, un tezaur arheologic 
în pustiul Gobi, un documentar asupra 
simțurilor omului, jurnalul „Pionieria' și 
un desen animat destinat copiilor. Deși

divers programul este sărac in ceea ce 
privește oglindirea actualității. (Sărac 
este de asemenea. In durata de proiecție 
care abia depășește o oră). Apare aici și 
o suprapunere pe profilul cinematogra
fului „Doina', rezervat programelor pen
tru copii, pentru că două din cele șase 
filme (deci o treime!) sint destinate mi
cilor spectatori. Programul săptămînii de 
la 3! mai pină la 6 iunie aduce din nou 
o formulă de improvizație: programarea 
unui lung metraj pentru copii, basmul 
cinematografic ..împărăția oglinzilor 
strimbe' alături de un scurt metraj, tot 
pentru copii. „Punguța cu doi bani". A- 
pelarea la filmele de lung metraj în re
luare mai poate fi întîlnită și în săptă
mina 17—23 mai ca și în alte săptămîni.

Remarcind sărăcia în fondul de filme 
de scurt metraj ne vedem siliți să reve
nim asupra unei probleme mereu ac
tuale : necesitatea ca și in planul de pro
ducție al Studioului „București' să figu
reze ia loc de cinste scurt metrajul artis
tic. Schița cinematografică, lucrare de 
miră respirație, realizată in timp record, 
poate oglindi in mod operativ realitatea 
cotidiană. (Ca să nu mai vorbim de fap
tul că ar oferi posibilități de afirmare ti
nerilor regizori fără riscul eșecurilor 
prin abordarea de la bun început a unui 
film de mare întindere). O producție ide 
scurt metraje artistice realizată in mod 
planificat (si nu pentru a umple golu
rile), conform unei tematici riguros al
cătuite. s-ar alătura scurt-metrajului do
cumentar sau de animație, întregind nu 
numai profilul deficitar al cinematogra
fului „Timpuri noi', ci și cel al filmului 
de mică intindere In general.

Tinăra Simionov Vera din Tul cea de la cooperativa „Unirea" 
lucrează un nou model de covor de tip oriental

Vizitele delegației C.C. al P.M.S.U.

Informații

De-ar asista cineaștii Ia matineele pentru copii

■
 ' etiței mele care n 

împlinit de curînd

6 ani, îi plac gro
zav filmele. Ca și 
mie. (Se vede trea
ba că e o boală 
transmisibilă). Prin 

urmare, în fiecare duminică di
mineață, după ce pe ecranul te
levizorului se mai consumă o 
aventură a echipajului Val-Vîr- 
tej o aud :

— Tăticule, hai la cinemato
graful copiilor să vedem filme 
de desen animai...

Eu oftez (o să oftați mai de
parte de ce), o iau de mină și 
plecăm la cinematograful Doina.

După citeva minute de ședere 
în sala întunecată a cinemato
grafului începe foiala printre 
micii spectatori. Se aud voci 
subțiri de protest:

— Pe ăsta l-am mai văzut de 
două ori...

— Mămico, de ce mă duci 
mereu la aceleași filme ?

Fetița mea însă nu se supără 
cînd revede un film. Dimpotrivă, 
ține să mă asigure că iepurașu
lui rătăcit nu i se va întîmpla 
pînă la urmă nimic rău, căci îi 
vor veni în ajutor animalele din 
pădure. Iar eu oftez în surdină 
(Acum ați înțeles de ce).

Iată, așadar, că am ajuns la o 
problemă: sărăcia repertoriului 
destinat cinematografelor specia
lizate în programe pentru copii.

De ce se repetă filmele la ci
nematografele cu matinee pentru 
copii ? — i-am întrebat pe tova
rășii de la Întreprinderea cine
matografică a orașului București. 
Iar dînșii ne-au răspuns simplu : 
„N-avem filme suficiente. Tre
buie să ne descurcăm cu cele 
citeva pe care ni le trimite Di
recția rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor. Din această 
pricină avem mari greutăți. Res

ponsabilii de cinematografe au 
fost recent prin școli pentru or
ganizarea unor programe cu fil
me pentru copii. Cînd au pre
zentat copiilor fondul filmelor ce 
le stă la dispoziție, au fost întîm- 
pinați cu exclamații ca: l-am 
văzut, l-am văzut și pe acesta, 
etc.*.

De altfel exclamația „l-am 
mai văzut" se poate auzi în săli
le cinematografelor cu matinee 
pentru copii nu numai la progra
mele obișnuite, ci chiar și atunci 
cînd sînt organizate spectacole 
cu caracter festiv. Cu prilejul 
zilei de 1 iunie, la cinematograful 
Doina din Capitală, a fost orga
nizată o gală de scurt metres 
românești pentru copii, fiind m- 
vitați și realizatorii acestor tihne.

— Ei, copii, acum o să vedeți 
un film nou pentru voi — a spus 
vorbitorul și a numit filmul. In 
aceeași clipă un cor de copii i-a 
acoperit glasul.

— L-am văzut... l-am văzut...
Pentru oricine urmărește pro

gramul cu filmele pentru copii, 
editat săptăminal de către Între
prinderea cinematografică orășe
nească, repetarea titlurilor la o 
perioadă de numai citeva &n> 
apare evidentă de la prima pri
vire. Răspunsul il știm de oasm: 
nu sint filme. De ce ? Fe -tn» 
că realizarea filmelor pentru 
copii a fost lăsată exchuic ia 
sarcina noului studiau „Aaănr- 
film", a cărui producție aOmdă 
nu poate asigura necesstade. 
Studioul -Alexandru ScJaa". 
realizează, de uf i'nM, cdaU ia 
2 luni jurnalul „Btcw-ria* șa e» 
asta te încheie aria preocupări
lor pentru micul spectator.

Principelui nostru fumizoe de 
filme, Studioul cmemateerafsc 
„București*. nu p-a mai aaunM 
de existenta spectatorilor eu 
pantaloni scurți, de mai bute de 
10 ani, ultimul film pentru cops

fiind, după cite ne amintim, 
-Ora H’ (pentru că nu putem 
pune la socoteală și cele citeva 
filme despre copii). Scurt-metra- 
jul artistic este de multi ani „co
pilul vitreg* ol Studioului „Bucu
rești*. Au apărut în ultima vreme 
numeroase căiți valoroase pentru 
copii. Unele din ele au făcut o- 
biectul unor dramatizări pentru 
teatrele de păpuși. Numai cineas
ta filmului jucat continuă să stea 
bi rezervă.

li incităm să facă intr-o du
minici dimineața o plimbare 
prin sălile in care rulează filme 
pentru copii. Sîntem siguri că-i 
ca speria iMcia tematici și de 
tuluri a fibneior ce se perindă 
pe ecrane ți cor 'mteiege ci și 
rJmai pentru copii constitute 
«n« dan marile lor datorii nein- 
depitmte

AT AX ASIE TOM A

în ziua de 17 iunie a.c., de
legația C.C. al P.M.S.U., con
dusă de tovarășul Gyula Kal- 
lai, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, îm
preună cu tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Române, a vizitat Combinatul 
petrochimic Ploiești și Rafi
năria Brazi. în timpul vizitei, 
delegația a fost însoțită de 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al C.S.P., N. Ionescu, ad
junct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei, de di
rectorul Combinatului petro
chimic Ploiești, G. Muscă, și 
de directorul tehnic al Rafi
năriei Brazi, V. Nica.

în după-amiaza aceleiași 
zile, delegația, însoțită de to
varășii Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Ion Cosma, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Pompi- 
liu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ho- 
ria Maieu, arhitect șef al Ca
pitalei, a vizitat Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism, noile ansambluri 
de locuințe Șoseaua Giurgiu
lui, Drumul Taberei, Șoseaua 
Mihai Bravu, complexul de 
cămine studențești Groză
vești, Pavilionul Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale.

TELEVIZIUNE

Joi dimineața, d-na Lak
shmi Menon, ministru de stat 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Indiei, care face o vi
zită în țara noastră, a depus 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

★

Joi, 17 iunie, președintele 
Academiei R.P.R., Ilie Murgu- 
lescu, a primit pe William A. 
Crawford, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Sta
telor Unite ale Americii la 
București, care i-a înmînat 
trei colecții de fotografii ale 
Lunii făcute de satelitul 
„Ranger VII", precum și scri
sori din partea conducerii 
Administrației Naționale pen
tru Aeronautică și Cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.). 
Scrisorile solicită pe oamenii 
de știință români să-și aducă 
contribuția la interpretarea 
fotografiilor respective.

★

O delegație comercială nige- 
riană, condusă de dr. C. F. O. 
Awosika, președintele Socie
tății de stat pentru comerțul 
exterior — Nigerian Produce 
Marketing Company Limited, 
a vizitat timp de cîteva zile 
țara noastră.

în timpul șederii sale în 
București, oaspeții au vizitat 
Uzinele „23 August" și Fabrica 
de confecții „București".

Delegația a părăsit Capitala 
Ia 17 iunie.

★

Ambasadorul Turciei la 
București, Semsettin Arif 
Mardin, a oferit joi seara o 
recepție cu ocazia vizitei în 
țara noastră a delegației eco
nomice din Turcia, condusă de 
Ozdemir Benler, director ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei.

★

în ultima zi a Decadei tea
trelor dramatice, colectivul 
Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale" a prezentat cunoscu
ta dramă istorică a lui Ale
xandru Davila „Vlaicu Vodă".

Pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza-Bulandra" (B-dul 
Schitu Măgureanu) artiștii de 
la Teatrul de stat din Tg. 
Mureș — secția română — au 
interpretat piesa „Vedere de 
pe pod" de Arthur Miler.

(Agerpres)

----- •-----

VINERI 18 IUNIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune: Automatizări 
în industria ușoară. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,30 Pen
tru copii : Ilustrate din țară. 
19,45 Șah. 20,00 Săptămîna. 
20.55 Avanpremieră. 21,00 
Cintecul pădurii de Skorul- 
ski. Montaj coregrafic. Trans
misiune de la Kiev. 22.00 Mu
zică pentru toți. în încheiere : 
Buletin de știri, Buletin me
teorologic.

SlMBĂTĂ 19 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Pentru copii: Povestiri 
pe degete: Cearta mîinilor. 
19,45 Pe Bistrița în jos. 20,00 
Tele-enciclopedia. 21,00 Re
trospectivă umoristică cu Zizi 
Șerban. 21,30 Timpul vacan
ței... timpul chitarelor. în în
cheiere : Buletin de știri, 
Sport, Buletin meteorologic.

Noi construcții în cartierul Balta Albă din Capitală
■ Foto: AGERPRES

Sport
Cursa U C E C O M PE SCURT

TG. MUREȘ (prin telefon). — La 
jumătate de drum, se cuvine un 
scurt bilanț. S-au parcurs în cele 
patru etape desfășurate. 568 km, 
de-a lungul cărora am avut prile
jul să observăm o serie de tineri 
care iși anunță cu seriozitate in
tențiile de viitor. Este foarte ade
vărat că in lupta pentru tricoul 
galben au fost pe primul plan aler
gători consacrați ca Ziegler, Stoi
ca, Ardeleanu, Moiceanu (deși a- 
cesta din urmă stă încă rezervat, 
probabil pentru etapele grele care 
urmează). Dar fn cela patru etape 
am remarcat dîrzenia unor tineri, 
curajul cu care și-au incercat șan
sele. Spre exemplu, în etapa a 
treia, de la Sibiu la Cluj, tinărul 
Mircea Virgil a pornit de unul 
singur, mergînd fn avangarda

plutonului cale de 18 km. Mai erau 
pînă la sosire 50 km, ce-i drept 
cale lungă, dar nu l-a părăsit cu
rajul, ci puterile. De fapt, acest tî- 
năr și înzestrat alergător a realizat 
o performanță a curajului într-o 
altă competiție ciclistă („Cupa 
F.R.C.') cînd a evadat de unul 
singur, creîndu-și un avans de 14 
minute, deși alerga alături de nu
meroși cicliști consacrați. Chiar 
dacă de data aceasta nu a reușit 
tentativa sa, și-a afirmat însă din 
nou calitățile reale de autentic 
talent.

Astăzi se va alerga etapa a V-a, 
Tg. Mureș — Miercurea Ciuc (160 
km), etapă extrem de dură, mai 
ales fn dreptul băilor Homorod.

S. SPIREA

• Sala sporturilor de la Con
stanța va găzdui la sfîrșitul aces
tei săptămîni întîlnirile de gim
nastică dintre echipele reprezen
tative ale R. P. Române, Olandei 
și Norvegiei.

• Campionatul categoriei A 
de fotbal va fi reluat duminică 
cu desfășurarea jocurilor cuprinse 
în penultima etapă. în Capitală, 
stadionul Republicii va găzdui în 
program cuplat meciurile : Pro
gresul — Știința Cluj (ora 16) și 
Steaua — C.S.M.S. Iași (ora 17,45). 
Iată întîlnirile din țară : Minerul 
Baia Mare — Știința Craiova ; 
Steagul Roșu Brașov — Rapid 
București ; Farul Constanta — Di
namo București ; Petrolul Ploiești
— Dinamo Pitești ; Crișul Oradea
— U.T. Arad.

URMĂRI DIN PAQ. I
Om este 

cel care muncește 
narea de la C.I.L.—Pipera 
și-au făcut în același timp și 
o severă autocritică: ei au în
țeles că le-au dat, totuși, ce
lor doi prea puțin ajutor, în 
sensul că n-au fost de la în
ceput suficient de atenți la 
drumul pe care aceștia merg. 
Cu toții și-au propus să nu-i 
scape din vedere nici un mi
nut de aici înainte — și în 
muncă și la distracție, fiindcă 
asta este, în primul rînd, în in
teresul lor, iar ei, ca tovarăși, 
trebuie să-i ajute să ajungă 
oameni adevărați.

Foarte interesantă pentru 
sublinierea forței cu care co
lectivele noastre de tineri ac
ționează împotriva abaterilor 
de la normele firești de mun
că, de conduită mi se pare și 
o altă întîmplare, petrecută 
tot în București, pe unul din 
șantierele I.C.M.-2, în Balta 
Albă. Fusesem invitat să asist 
la discutarea comportărilor 
unui tînăr, Vasile Florea, tot 
de 20 de ani. F. V. se înscrise
se la o școală de mecanici 
agricoli, făcuse contract și se 
angajase să lucreze la absol
vire acolo unde urma să fie

nevoie de el, statul cheltuind 
cu școlarizarea sa peste 6 000 
de lei. Cu patru luni înainte 
de încheierea ultimului an, 
Vasile a „dispărut” de la școa
lă, a plecat și — de cîțiva ani 
— umblă pe șantiere, un timp 
într-o parte, altul în alta. Ba 
mai muncește, ba mai trage 
chiulul. Fiindcă părinții l-au 
luat la zor, nici pe acasă n-a 
mai dat, n-a mai scris o scri
soare. Găsindu-l, în cele din 
urmă, mama lui a venit pe 
șantier, a discutat cu tovarășii 
de muncă, i-a rugat să-l ajute 
pe Vasile să se facă om și să 
lucreze bine (mai ales că din 
cauza indisciplinei lui, acum 
are de plătit cei 6 000 lei). Vă- 
zînd-o, Vasilică i-a întors 
spatele mamei, a zis că n-o 
mai recunoaște ca mamă, 
fiindcă s-a alăturat celor ce-l 
critică 1 Atunci, băieții și-au 
propus să stea de vorbă cu 
el, să discute, să se înțelea
gă. Se adunaseră și-l așteptau. 
In acest timp, meșterul poves
tea că, o oră mai înainte. 
Vasile se lăudase către dînsul 
că „o să-i facă el praf pe toți" 
cînd o să ia cuvîntul. „Le trag, 
meștere o bărbiereală, de ies 
basma curată", se îngîmfa el 
și meșterul se gîndea că așa o 
fi, prea o făcea pe grozavul că 
o să-i înfrunte pe toți.

Dar tinerii constructori, cum 
era și firesc, nu se speriau «i

de unul ca Vasile. Voiau să-i 
audă concepțiile, voiau să-i 
spună și ei, la rîndul lor, 
ceea ce gîndesc. îl așteptau. 
Spre surprinderea lor, însă, 
tocmai „eroul" nu venea. Și 
n-a venit deloc. L-a văzut 
cineva luînd-o tiptil — tiptil 
printre niște schele, dînd bir 
cu fugiții! „Grozavul", lău
dărosul fugea iepurește! Ori- 
cît se împăunase el, simțise 
că — pus față în față cu tova
rășii de muncă — toată în- 
gîmfarea și bravada lui se va 
topi ca pojghița pe gheață la 
prima rază de soare.

Firește, pe acel șantier sau 
chiar în alt loc de muncă, 
Vasile F. va trebui să se în- 
tîlnească odată și odată, așa 
cum s-au întîlnit și I. S. și 
D. M. cei de la C.I.L.-Pipera, 
cu colectivul de tovarăși, 
fiindcă azi, la noi, toate colec
tivele alcătuiesc un unic și 
mare colectiv, va trebui să 
găsească și el curajul, de a 
primi „dușul" care îi trebuie 
pentru a o apuca pe drumul 
pe care merg toți tinerii 
noștri. Dispariția lui printre 
schele nu este decît dovada că 
încă nu este hotărît sau con
știent că trebuie să-și schimbe 
concepțiile înapoiate, depășite 
de multă vreme de epoca 
efervescentă, creatoare pe care 
o trăim. Dar nu cazul in sine 
este, aici, cel mai important 
de subliniat. Importantă este

această excepțională forță pe 
care o reprezintă colectivele 
noastre socialiste, colective în 
fața cărora și cei mai 
lăudăroși indisciplinați simt că 
n-o să aibă succes, că este 
imbatabilă această forță care 
pretinde fiecărui tînăr să ur
meze în viață un asemenea 
drum, incit prin întreaga com
portare să fie la înălțimea 
epocii pe care o trăim.

Iar asta este foarte mult; 
este, pentru îndrumarea tine
rilor în viață, esențialul...

Prol. univ.

Mihai Drăgănescu
riior științifice, prin ridicarea 
calității tuturor produselor in
dustriei noastre.

Iată, după părerea mea, cî
țiva dintre factorii importanți 
care pot asigura progresul teh
nic în domeniul electronicii 
în țara noastră :

1. Este un lucru cunoscut că 
nu este suficient să știi să 
concepi și să construiești un a- 
parat electronic dacă nu știi 
să alegi materiale corespunză
toare și să dispui de materiale 
de calitate. Știința materiale
lor trebuie recunoscută, ca a- 
tare întrucît în tehnologia de 
fabricație ea poate și trebuie 
să joace un rol de prim-ordin. 
Este necesar să avem specia
liști în domeniul materialelor, 
nu numai pentru fabricarea 
dar și pentru utilizarea aces
tora. O asemenea specialitate 
este atît de complexă îneît un 
astfel de specialist trebuie si

fie pe jumătate inginer și pe 
jumătate fizician, adică un in
giner fizician. Mai este nece
sar, evident, să fabricăm ma
teriale de calitate, de exem
plu, germaniu și siliciu pentru 
dispozitive semiconductoare, 
materiale ceramice și în gene
ral materiale izolante de ca
litate, diverse chimicale nece
sare industriei electronice etc. 
In Directive se insistă mult 
asupra materialelor, recunos- 
cîndu-se importanța calității 
acestora asupra asigurării ni
velului tehnic la care este ne
cesar să se ridice produsele 
noastre.

2. Introducerea cu curaj a 
unor noi procedee tehnologice, 
noi dispozitive. Se mai întâm
plă uneori ca intr-un aparat 
electronic complex, unul din 
subansamble să fie realizat 
prin procedee mai vechi, ne
corespunzătoare momentului 
actual, ceea ce duce la scăde
rea calității acestuia. In ase
menea cazuri nu se poate re
curge la jumătăți de măsură; 
tehnica noua trebuie introdusă 
pînă la capăt.

3. Și în electronică, ca și în 
celelalte domenii ale cercetă
rii științifice, trebuie să acor
dăm o atenție deosebită unei 
juste îmbinări a cercetărilor 
fundamentale și a celor apli
cative. Trebuie să avem de a- 
ceea grijă pentru stimularea 
elaborării de noi concepte 
care să stea la baza circuite
lor sau sistemelor electronice.

Este de dorit ca asemenea 
studii teoretice să ducă la 
concepte noi, la înțelegerea 
mai profundă a proceselor 
care au loc tn sistemele elec-

tronice și de aici la o ridicare 
a nivelului electronicii în țara 
noastră, care să se reflecte în 
cele din urmă în realizarea 
de produse industriale de ca
litate.

4. Prevederea din Directive 
privind dotarea „întreprinde
rilor cu mijloace de măsură 
și control, extinderea și com
pletarea cu utilaje a standuri
lor de probă" prezintă o deo
sebită importanță pentru pro
gresul tehnic al electronicii în 
țara noastră.

Apare, de asemenea, necesa
ră, după părerea mea, o între
prindere care să fabrice apa
ratura de măsură, electrică și 
electronică, de uz foarte ge
neral, aparatură de care este 
nevoie nu numai în întreprin
derile producătoare de apara
te electronice ci și în toate 
locurile unde se exploatează 
și se întreține aparatura elec
tronică.

La Conferința organizației 
de partid a orașului Bucu
rești, tov. Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., referindu-se la acea 
parte din prevederile cuprin
se în proiectul de Directive în 
care se afirmă necesitatea 
dezvoltării în continuare a 
industriei grele și în deosebi a 
industriei constructoare de 
mașini, spunea că „se vor lua 
măsuri pentru progresul in
dustriei electrotehnice și elec
tronice”. Specialiștii din aceste 
domenii, vor depune eforturi 
sporite pentru a răspunde în
crederii ți sarcinilor impor
tante care le revin.

toni. univ. inQ

Radu Bogdan
LOR LA TOATE ETAPELE 
DE LUCRU. Existența unor 
colective specializate de cer
cetători în institute departa
mentale și uzine va amplifica 
posibilitatea preluării și apli
cării concrete, creatoare a re
zultatelor cercetării funda
mentale, totodată fiind ele
mentele care vor sugera și 
rezolva noi aspecte de cerce
tare științifică cerute de dez
voltarea economiei noastre.

Ierarhizarea tematicii de 
cercetare și eșalonare în timp 
a acesteia va permite ca cer
cetarea științifică fundamen
tală să preceadă cu cîțiva ani 
tematica institutelor științifi
ce, departamentale și uzinale, 
respectiv etapa de aplicare 
directă și concretă a rezulta
telor.

Realizarea unui avans al 
cercetărilor științifice față de 
producție, constituie o necesi
tate evidentă pentru asigura
rea dezvoltării și introduce
rea tehnicii celei mai noi.

Traducînd în viață sarcinile 
puse de partid, prevederile 
proiectului de Directive, cer
cetătorii noștri vor răspunde 
cu elan solicitărilor întreprin
derilor cu care colaborăm, 
pentru sprijinul operativ, pe 
deplin eficient în producție.

CINEMATOGRAFE
LALEAJJA NEAGRĂ — film 

pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Capitol (orele 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 20,15),
Excelsior (orele 10; 12,30; 16,15; 
18,45; 21,15), Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Flo- 
reasca (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30). FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop, rulează Ia Republi
ca (orele 8,30; 10,30; 12,45; 15; 
17; 19,15; 21,30), Festival (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). RABY
MATYAS — rulează la Festival 
(orele 10; 12,15; 14,30; 17; 19,30), 
Buzești (orele 15; 17,15; 19,30). 
WINNETOU — cinemascop — ru
lează la București (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Fero
viar (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,30), (completare: SMULSE 
DIN ÎMPĂRĂȚIA SĂRII), Torni» 
(orele 9,30; 11,45; 14, 16,30; 18,45; 
21), Melodia (orele 9,45; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). HOCHEIȘTII — 
cinemascop — Tulează la Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
JOE LIMONADĂ — cinemascop — 
rulează la Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). ARE
NA CIRCULUI — rulează la Lu
mina (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). DOI BĂIEȚI CA PUNEA 
CALDĂ — rulează Ia Union (ore
le 16; 18,15; 20,30). BINE AȚI VE
NIT — BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL — rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15-, 20,30.
Programe pentru copii — ora 10). 
ANIMALELE — SMULSE DIN 
ÎMPĂRĂȚIA SĂRII, rulează Ia 
Timpuri Noi (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). NEAMUL ȘOIMĂREȘ- 
TILOR — cinemascop (ambele 
serii) — ȘOPtRLE — rulează la 
Giulești (orele 16; 19), Modern 
(orele 10; 13; 16,15; 19,45). HAN- 
KA — rulează la Cultural (orele 
15,30; 18; 20,30). SPRE CULMI — 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 10,30: 16: 18-, 20), Moșilor 
(orele 15; 17; 19). CERASELLA — 
rulează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15: 18,45; 21). FEMEIA NE
CUNOSCUTA — rulează la Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivita (orele 10, 12,30; 
15,30; 18; 20,30). UCIGAȘII DE 
FEMEI — rulează la Crîngași (ore
le 16; 18,15; 20,30). NE ASUMĂM 
RĂSPUNDEREA — rulează la 
Cosmos (orele 15,45; 18; 20,15). 
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT
— rulează la Bucegi (orele 10;
12,15; 16; 18,15; 20,45), Flacăra 
(orele 14,15; 16,30; 18,45; 21).
SPĂRGĂTORUL — cinemascop — 
PIONIERIA nr. 3/1965 — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15). PE UR
MELE LUI AHMED — SCOARȚE 
POPULARE — rulează la Vitan 
(orele 16; 18,15; 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII — TORIS IVENS
— rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18,30; 20,30), Flamu
ra (orele 10; 12,15-, 16; 18,15; 20,30, 
completare PIETRE CARE ÎNFLO
RESC). REGINA C1NTECELOR - 
rulează la Munca (orele 10,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Popular (o- 
rele 16; 18.15; 20,30). FERNAND 
COW-BOY - COMORI DE ARTĂ 
ROMANEASCĂ —- rulează la Arta 
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Progre
sul (orele 14,15; 16.30; 18.45; 21) 
MERII SĂLBATICI - CELULE 
AMEȚITE — rulează la Viitorul 
(orele 16; 18,15, 20,30). SCARA- 
MOUCHE — rulează la eolentina 
(orele 15; 17; 19; 21). Ferentari 
(orele 10,30; 16; 18,15: 20,30, com
pletare PIONIERIA nr. 3/1965). 
VESELIE LA ACAPULCO - AR
TIȘTII AMATORI - rulează la 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). DIVORȚ ITALIAN - 
rulează la Rahova (orele 16. 
18,15). LOGODNICELE VĂDUVE
— rulează Ia Lira (orele 15,30; 18). 
CRONICA UNEI CRIME — cine
mascop — PIETRE CARE ÎNFLO
RESC — rulează la Drumul Sării 
(orele 16; 18,15; 20,30). CASA 
RICORDI — PIONIERIA nr 3/1965
— rulează la Cotroceni (orele 10,30; 
15; 17,45; 20,30). IANOȘIK (ambele 
serii) — rulează la Pacea (orele 
10; 16,15; 19,30). CODIN — cine- 
maaeep rulează la Carpafi (orele 
10; 12; 14; 16).



TINERI,

Școlile profesionale vă așteaptă I
(Vrtncre tin vag. H ffU Dl nBZU'A EXAMENCLCT la sediul fiecărei școli (sau al 

. iWr Jli de bmtrmee stabilite da ministerul, organul central sau 
natal jijdi tutelar PE BAZA UNEI CERERI ÎNSOȚITA DE 
l'RHĂTOARELE ACTE

— cmtdrcat de absoiart;
— AafaMa de andbee smgebn efectuată ou maximum trei săp-

— mstdumd examenaim wrfinfrpr pulmonar (radioscopie, radio- 
gmOe mb ancrofotorudiogrefie) efectuat cu cel mult trei luni

— adaeerudi de «HMe, eliberată de policlinica la care sint luați 
■b eeidaati (numai pentru candidata din mediul urban);

— meoeuendere din partea satreprinderU sau a unităfii coopera- 
tute pentru care re pregătește.

Caeannd de admimae constă din probe scrise și orale la limba 
mmdnt fi matematici, aomnmarea fâcindu-se din materia prevăzută 
■ rv-aâ sărim ale datelor V—Vm.

Xb bb riadne dacii să adm succes tuturor celor care vor candida 
!a eoocsmd de admitere !

Rețeaua școlilor profesionale și a școlilor 
tehnice cu durata de 4 aniREGIUNEA

Argeș

a «in» Casertu-
hn Interior; Rarfc. 
str. Cm Vocă zr L

— Școal _-oa_ă
a Sfatului poțxular re- 
gMoal Bacău. str F*-*m 
rării nr. 3

— Școlile profesiona
le ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini: Cimpulung- 
Muscel, str. Negru Voci 
nr. 131; Ștefăneșu-Coli- 
bași.

— Școala profesională 
a Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei — 
Slatina, str. Magaziilor 
nr. 1.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Indu
striei Ușoare — Pitești, 
str. 1 Mai nr. 44.

— Școlile profesiona
le sile Ministerului 
Economiei Forestiere: 
Curtea de Argeș, B-dul 
Republicii nr. 21 și Rim- 
nicu-Vîlcea, str. V. L 
Lenin nr. 311.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului 
Transporturilor și Tele
comunicațiilor: Pitești,
B-dul Republicii nr. 
170; Rîmnicu-Vîlcea, str. 
Tudor Vladimirescu nr. 
16.

— Școlile profesionale 
ale Consiliului Superior 
al Agriculturii: Costești: 
Curtea de Argeș, B-dul 
Republicii nr. 17; Dră- 
gășani ; Găești; Greci ; 
Miroși; Slatina.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Bradu;
Curtea de Argeș, B-dul 
Republicii nr. 17; Drăgă- 
șani; Găești ; Slatina.

— Școala tehnică a 
CENTROCOOP-ului — 
Rîmnicu-Vilcea, str. V. L 
Lenin, nr. 92.

— Școala profesiona
lă a Sfatului popular 
regional Pitești.

REGIUNEA
Banat

ei Metalurgice: Oțetal 
Roșu, str. Repubbeu ar. 
10.

— Școlile protaaocale 
ale M-nrstrruhn Indus
triei Cocsxrucudor de 
Mașim: Arad. str. Arma
ta Poporului nr. 31; 
Bocșa Română: Resru. 
Piața Lenin nr. 1; Ti
mișoara. Piața Hnriadr 
nr. 3 și B-dul 23 Au
gust nr. 15.

— Școala profesională 
a Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice: 
Anina.

— Școala profesională 
a Ministerului Industri
ei Petrolului și Chimie-, 
Timișoara, str. Peneș 
Curcanul nr. 5.

REGIUNEA
Bacău

— Școala profesională 
• Ministerului Industri
ei Construcțiilor de 
Mașini: Roman, str. 
Ștefan cel Mare nr. 274.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indu
striei Petrolului și Chi
miei: Bacău, str. Mără- 
șești nr. 250; Moinești, 
str. Căpitan Zăgănescu 
nr. 2, Orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“; Piatra 
Neamț, str. V. I. Lenin 
nr. 45.

— Școala profesională 
a Ministerului Industri
ei Ușoare : Buhuși, str. 
Libertății nr. 49.

— Școala profesională 
a Ministerului Industri
ei Alimentare : Roman, 
str. Dezrobirii nr. 6.

— Școala profesională 
a Ministerului Industri
ei Construcțiilor: Ro
man, B-dul Republicii 
nr. 1—3.

— Școala profesională 
a Ministerului Economi
ei Forestiere: Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr. 29.

— Școala profesională 
a Ministerului Trans
porturilor și Telecomu
nicațiilor; Piatra Neamț, 
str. Ștefan cel Mare 
nr. 6,

— Școlile profesionale 
ale Consiliului Superio; 
al Agriculturii: Adj ud 
Hemeius ; Podu Tureu 
lui; Roman, str. Alexan 
dru cel Bun nr. 2, Tîr- 
gu-Neamț.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Roman, str. 
Alexandru cel Bun nr. 2 
și Roman — Trifești.

■— Școala profesională

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indus- 
trim Ușoare: Arai Uzi
na textilă -30 Decem
brie"; Lugoj; Thmșoara. 
Piața Muncii nr. X

— Școala profesmalâ 
a Ministerului Industri
ei Construcțiilor: Jnn- 
bolia.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Econo
miei Forestiere: Arad, 
str. K. Marx nr. 29—31; 
Caransebeș, str. Liber
tății nr. 17 ; Timișoara. 
Pădurea Verde.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Trans
porturilor și Telecomu
nicațiilor: Arad, str. 
Vasile Roaită nr. 1; Ti
mișoara, str. Gării nr. 2.

— Școlile profesionale 
ale Consiliului Superior 
al Agriculturii: Arad, 
str. Postăvarul nr. 17; 
Biled; Ceacova; Jimbo- 
lia, str. Republicii nr. 
50; Lugoj, str. Timișoa
ra nr. 126; Oravița; Or- 
țișoara ; Pecica ; Peciu 
Nou; Săcălaz.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Arad, str. 
Postăvarul nr. 17 ; Cea
cova; Lipova; Lugoj; 
Miniș; Sînnicolau Mare, 
str. Malinovschi nr. 17.

— Școala profesională 
a Ministerului Comerțu
lui Interior : Arad, Pia
ța George Enescu nr. 2.

— Școlile profesionale 
ale UCECOM-ului: A- 
rad, str. Emil Gîrleanu 
nr. 1; Timișoara, Piața 
Cernîșevschi nr. 3.

— Școala tehnică a 
CENTROCOOP - ului: 
Timișoara, str. Wilhelm 
Muller nr. 4.

■— Școala profesională 
a Comitetului Geologic : 
Moldova Nouă.

— Școlile profesionale 
ale Sfatului popular 
regional: Arad, str. Să- 
vinești nr. 4; Timișoa
ra, B-dul Tinereții nr. 
11. REGIUNEA

Brașov
— Școlile profesionale 

ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini: Brașov ,str. Tur
nului nr. 1; str. Poeni- 
lor nr. 5; str. K. Marx 
nr. 48; Rîșnov, str. Re
publicii nr. 25; Săcele;

«sr • Mk zr H

str. Petra Grota ar 55 
Coclea. str. LrseraH ar 
60: Sibiu. «tr. Ane 
Iancu nr- IX

— Școala pridiiniei 
a Ministerulxe Frimci'.-

str. T-utMrxifcz. — 15

porturilor u Teteca-a- 
nlcațujcr B-bșbv. Sc- 
seaua Hirzaaia ar
19 S str. Careru sr i®.
Sibru- str. I S. Bace ar
1—X

ale Cocszhuhă Scprr.- 
or al Agricurank Bu- 
diia; Dumbrăveni; Făgă
raș ; Sf Gbec-ghe. s=r 
Malinovschi nr 48.

Sfom. str BaraCHc- ar 
3; Sighișoara, «tr. Nica- 
lae Bălcescu nr. î.

— Școlile tefar.x» aie 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Bla. str. 
Republicii nr. 9: I>sn- 
brăvem. Piața Repubh- 
cii nr. 5; Sibiu, str. Ba
natului nr. 2: Tg. Secu
iesc. sir. Vasile Conta 
nr. 25.

— Școala profesională 
a Ministerului Comerțu
lui Interior: Brașov, 
str. Alexandru Petof: 
nr. 17.

— Școlile profesionale 
ale CENTROCOOP-ului 
Sf. Gheorghe, Piața Li
bertății nr. 11; Sibiu, 
str. Centumvirilor nr. 1.

— Școlile profesionale 
ale Sfatului popular re
gional: Sf. Gheorghe. 
str. 16 Februarie nr. 5; 
Sibiu, str. Dr. Rațiu nr. 
7—9.ORAȘUL

București
— Școlile profesionale 

ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini: Calea Dudești 
nr. 127; str. Zborului nr. 
7—9 — Rn. T. Vladimi
rescu; B-dul Muncii nr 
47; str. Popa Lazăr nr. 
8 — Rn. 23 August: Ca
lea Șerban Vodănr 280: 
Calea Rahovei — Rn. X. 
Bălcescu; str. Splaiul 
Independenței nr. 315; 
str. Vătafului nr. 4 Rn 
16 Februarie; str. Sa
muel Vulcan nr. 6 —
Rn. Lenin; Calea Gnvi
ței nr. 363 — Rn Gri- 
vița roșie.

— Școala profesională 
i Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice — 
str. Gh. Șincai nr. 9— 
10, Rn. N. Bălcescu.

— Școala profesională 
a Ministerului Industri
ei Petrolului și Chimiei, 
str. N. Filipescu nr. 26, 
Rn. 80 Decembrie.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indua-

fîria — Rn : 6 F-arua-

— ȘrvCTr pretesmue 
a> Mxnsneeiuii Canoe—-

Brasae Benev X IT — 
Rn T TadrorBcu

4- - Tiuar zr 38 — 
Ra. X BăJeaex

«7 — Bn 3 Faea-»

— Școala seea-neA a 
CENTRCCOOP-unm str 
Sf Ștefan nr 21 — Rn 
3 AugustREGIUNEA

București
— Școhie profesiccale 

ale V-msteru.lui Indus
triei Petrolului și Chimi
ei: Călărași str. Plevna 
nr. 215; Turau-Măgu- 
rele. str. 23 August nr. 
X

— Școala profesiocXă 
a Ministerului Industri
es Alimentare: Ar- 
mășești. Rn. Urricmi

— Școala profesională 
a Ministerului Econom: - 
ei Forestiere: Brănești. 
Rn. Lrhlru

— Școlile profesxxiale 
ale Ministerului Trans
porturilor și Telecomu
nicațiilor: Giurgiu, str. 
Portului nr. 17—19; Ro
șiorii de Vede. str. Ol- 
tuhâ nr. 40

— Școlile profesionale 
ale CocsCiuhri Superior 
al Agriculturii: Brin- 
ceni: Cărugârem; Ciocă
nești: Crulnița: Friza
Storcești: Fâcăeni: Fier
binți: Gsurgm: Hagierti. 
Mărtulești Oltenița: 
Roșiorii de Vede, str 
Renașterii nr. 21: Sâru- 
lești; Tttu; Tr Măgure
le, str. Vasue Roaită nr. 
11; Urziceni.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Alexandria, 
str. Libertăți nr. 69 
Brăneșt: Călărași, str. 
București nr. 1; Fun- 
dulea; Săftca; Tr. Mă
gurele, str. Vasile Roai
tă nr. 11; Vidra.

— Școlile profesionale 
ale Sfatului popular 
regional: Alexandria,
str. Grivița roșie nr. 99,

— Senii» pei6rs.fnia.~i 
am Miuane-ulu. 
tnK Taiare CSst. sn 
Efflses w 23—Tar

Șefa jrifki aună

> ii*»1 V*frs ne

■r. 8. ButrCa. kt Gră-

. Hoeta — Măcin ; 
M. Xagauuceanu : Na- 
saraa; K. Bălcescu ; 
Fanar:--non. . Topratsar ;

nr 41. 7a Au am Gfe.
Doja ar. 51

str. Agnculseu se. 1 
— Școala prnfcriT 

a Mmssterclus CoMerț

— Școala profesiona
lă a Ministerului Co
merțului Interior — 
Constanța, str. Decebal 
nr. 15.

hn Interue : Ckaj, str. 
Decebal nr. X

— Școaăa Setescă a 
CENTROCOCP-U.U — 
Bistrița, str Armata ra- 
șâe nr. 2X

— Școala profesional - 
a Sfătuim popular Te- 
gjocaL str. Armata roșie 
nr. 74, dnj.REGIUNEA

Crișana
— Școala profesi-ona iă 

a Ministerulm Mmeior 
și Energiei Eiectrice: 
Or. Dr. Petru Groca.

— Școala proteaona- 
!ă a Ministerului Indus
triei Ușoare — Oradea 
sa. Barbu DHavrancea 
nr. C

— Școlile {xofesiona- 
le ale Ministerului 
Transporturilor și Tele
comunicațiilor : Oradea, 
str. Porțile de Fier nr. 
12; B-dul Republicii nr. 
48.

— Școlile profesiona
le ale Cocsilnuui Supe
rior al Agricuhurii : 
Chișineo-Criș; Marghi- 
ta ; Nușfalău : Oradea, 
str. General Magberi 
nr. 3 ; Săcueni, Cadea. 
Saicnta. str. Sericadru- 
lai nr. 1; Sirnia-Siata- 
na; Valea lui Mihai.

— Școlile tehnice ale 
Consiirehn Superior al 
Agriculturi: : Diosig-O- 
radea str. General Ma-

M a CENT30CDOP- 

gaX ssi ă

— ȘcaiUfe

em Al Taeccă se X

Viucultor. nr. 1; Iași, 
str. Viticultori nr. 2 ; 
Miroslava ; Podu Hoa- 
iei ; Vaslui, str. Eter
nității nr. L

— Școala profesiona
lă a Ministerului Co
merțului Interior: Iași, 
str. Max Wecsler nr. 9.

— Școala tehnică a 
CENTROCOOP-ului — 
Vaslui, str. Gh. Lazăr 
nr 12.

— Școala profesiona
lă a Sfatului popular 
regional—Iași. str. Să- 
răriei nr. 189.

gional : Gheorghieni; 
Tg. Mureș, Piața Repu
blicii nr. 30 ; str. Victor 
Babeș nr. 11 ; Odorhei, 
str. Piriului nr. 24, To- 
plița.REGIUNEA

Oltenia

A a Sfariihr popular 
rag>sea> — Brăila, str. 
PJrtâțu ar. L

Dobrogea REGIUNEA
REGIUNEA
Maramureș

« aue ăfis iiMir im 1>-

— Sci-lue temzee ale 
Corrltufas Superior al 
Agnculturii : Agigea ; 
Crrnastwis. str. Cazăr
mi; nr. 1 ; Palas. str. 
FlLuboo Sirbu nr. 188 ; 
Poarta Albă.

— Școala profesională 
a Sfatului popular Con
stanța, str. Tomis nr. 
15XREGIUNEA

Galati■

— Școala profesiona
lă a Ministerului Indus
triei Metalurgice — Ga
lați, str. Ștefan cel Mare 
nr. 21.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini : Brăila, str. 
Nouă nr. 9 ; Galați, str. 
Traian nr. 125.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Indus
triei Petrolului și Chi
miei — Brăila, șoseaua 
Vizirului nr. 1.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Indus
triei Ușoare—Focșani, 
str. Ștefan cel Mare nr. 
12.

— Școala profesiona
lă a Ministerului In
dustriei Alimentare — 
Galați, b-dul Republicii 
nr .119.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Eco
nomiei Forestiere—Bră
ila, str. Karl Marx nr. 
95.

— Școlile profesiona
le ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii: 
Baldovinești; Brăila, 
str. Victoriei nr. 80; 
Bujoru j Cudalbi; Fte-

Hunedoara
— Școlile profesiona

le ale Ministerului In
dustriei Metalurgice : 
CWasi, str. Crișana nr.
I ; Hunedoara, str. 23 
August nr. 1.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini : Cugir, str.
II Iunie nr. 5 ; Sime- 
ria, str. 23 August nr. 28.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului Mi
nelor și Energiei Elec
trice : Barza ; Deva, str. 
Horia nr. 201 ; Lupeni, 
str. Ella nr. 40 ; Petro
șani. b-dul Republicii 
nr. 5, Zlatna, str. T. 
Vladimirescu nr. 10.

— Școlile profesiona
le ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii: 
Alba-Iulia ; Petrești.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Galtiu,
Geoagiu.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Co
merțului Interior: Pe
troșani str. 23 August 
nr. 6.

— Școala tehnică a 
CENTROCOOP - ului: 
Alba-Iulia, str. Sipotu- 
lui nr. 6.

— Școlile profesiona
le ale Sfatului popular 
regional: Deva, str. A- 
lexandru Sahia nr. 3 ; 
Alba-Iulia, str. Dobro- 
geanu Gherea nr. 11.

— Școala profesiona
lă a Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini : Satu Mare, 
str. Mihail Eminescu nr. 
1.

—- Școala profesiona
lă a Ministerului Mine
lor și Energiei Electri
ce : Baia Mare, str. Vic
toriei nr. 154.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului Eco
nomiei Forestiere : Satu 
Mare, str. Crișan nr. 1 ; 
Sighetul Marmației, 
Piața Mihail Roșu nr. 1.

—■ Școala profesiona
lă a Ministerului Tran
sporturilor și Telecomu
nicațiilor : Satu Mare, 
B-dul Republicii nr. 1.

— Școlile profesiona
le ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii : 
Cărei, str. Luminei nr. 
8 ; Cehu Silvaniei ; Ne
grești.

— Școala tehnică a 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Satu Mare 
str. Libertății nr. 20.

— Școlile profesiona
le ale Sfatului popular 
regional: Cărei str.
Vidder nr. 7 ; Satu 
Mare, str. Prutului nr. 
10. REGIUNEA

Mureș 
Autonomă- 
Maghiară

REGIUNEA
lași
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— Școlile profesiona
le ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini: Bîrlad ; Iași, 
str. 13 Decembrie nr. 54; 
Pașcani, str. Constantin 
Burcă nr. 18.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Indus
triei Petrolului și Chi
miei : Iași, str. Costache 
Negri nr. 46.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului 
Transporturilor și Tele
comunicațiilor; Iași, Șo
seaua Națională nr. 174; 
str. Aurel Vlaicu nr. 54.

— Școlile profesiona
le ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii: 
Frumușica. Hălăucești, 
Holboca. Huși. Mirosla
va, Negrești, Podu Iloa- 
iei. Tg. Frumos ; Vas
lui, str. Eternității nr. 1; 
Vlădeni ; Zorleni.

— Seolile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii : Huși, str.

— Școala profesiona
lă a Ministerului Mine
lor și Energiei Electri
ce : Miercurea-Ciuc, str. 
Petofi Sandor nr. 38.

— Școala profesiona
lă a Ministerului In
dustriei Petrolului și 
Chimiei: Tîrnăveni, str. 
Republicii nr. 30.

■— Școala profesiona
lă a Ministerului In
dustriei Ușoare; Tg. 
Mureș, str. Gheorghe 
Lazăr nr. 13.

— Școlile profesiona
le ale Ministerului Eco
nomiei Forestiere : Gur- 
ghiu, Tg. Mureș, Piața 
Eroilor sovietici nr. 15.

— Școlile profesiona
le ale Consiliului Supe
rior al Agriculturii: 
Dumbrăvioara ; Laza- 
rea ; Miercurea - Ciuc ; 
Odorhei, str. Arpad 12, 
Reghin; Sărmaș; Tîrnă
veni.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior ai 
Agriculturii : Iernut; O- 
dorhei, str. Arpad nr. 
12; Tg. Mureș, str. Kos
suth Lajoș, nr. 108.

— Școala profesională 
a Ministerului Comerțu
lui Interior : Tg. Mu
reș, str. Calimanului 
nr. 1.

— Școlile profesionale 
ale Sfatului popular re

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini : Craiova, str. Si
lozului nr. 220 ; Calea 
București nr. 294 ; Tr. 
Severin, str. Tg. Jiu 
nr. 7.

— Școala profesională 
a Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice: 
Craiova, str. Pavlov nr. 
99.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indus
triei Petrolului și Chi
miei : Craiova, str. Cor- 
nițoiu nr. 26—28 ; Tg. 
Cărbunești.

— Școala profesională 
a Ministerului Industriei 
Alimentare: Craiova,
str. Mihai Viteazu nr. 2.

— Școala profesională 
a Ministerului Econo
miei Forestiere: Tg. Jiu.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Trans
porturilor și Telecomu
nicațiilor : Craiova, str. 
Unirii nr. 132 ; str. Lo
tru nr. 14; Tr. Severin, 
B-dul Republicii nr. 3.

— Școlile profesionale 
ale Consiliului Superior 
al Agriculturii : Băilești, 
str. Revoltei nr. 4 ; Balș, 
str. N. Bălcescu nr. 55 ; 
Bîrca ; Calafat, str. V. I. 
Lenin nr. 2 ; Caracal, 
str. V. Alecsandri nr. 8 ; 
Cîrcea; Corabia, str. 
Florea Geara nr. 1 ; Cra
iova, str. Castanilor nr. 
13 ; Filiași, str. V. I. Le
nin nr. 103 ; Obîrșia de 
Cîmp; Segarcea; Simian; 
Strehaia, str. Gării nr. 1; 
Vînju Mare.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Bechet;
Bîrsești; Calafat, str. V. 
I. Lenin nr. 2 ; Caracal, 
str. V. Alecsandri nr. 
15 ; Halînga.

— Școala profesională 
a Ministerului Comerțu
lui Interior: Craiova, 
str. Brestei nr. 22—24.

— Școala profesională 
a UCECOOM-ului, — 
Craiova, str. George E- 
nescu nr. 10.

— Școala tehnică a 
CENTROCOOP-ului — 
Caracal, str. Karl Marx 
nr. 3,

— Școala profesională 
a Sfatului popular re
gional — Craiova, sțr. 
Sf. Gheorghe Nou nr. 2.

trolului nr. 59; Telea- 
jen; Tîrgoviște, B-dul. 
Castanilor nr. 50.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor: Fi- 
eni; Scăeni.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Trans
porturilor și Telecomu
nicațiilor : Buzău, str. 
Banghereanu nr. 32—34; 
Ploiești, str. Văleni nr. 
144; Tîrgoviște, str. 
Pîrvan Popescu nr. 12.

— Școlile profesionale 
ale Consiliului Superior 
al Agriculturii: Bărcă- 
nești; Filipești - Tîrg; 
Buzău, str. Crizanteme
lor nr. 17 ; Nucet; Po
goanele ; Smeeni ; Stîl- 
pu.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Mizil, str. 
Mihai Bravu nr. 136 ; 
Rîmnicu-Sărat, str. N. 
Bălcescu nr. 2 ; Nucet; 
Tîrgușorul Nou ; Valea 
Călugărească ; Voinești; 
Buzău, str. Crizanteme
lor nr. 17.

— Școala profesională 
a Ministerului Comerțu
lui Interior : Ploiești, 
str. Vornicul Boldur 
nr. 3.

— Școlile profesionale 
ale UCECOM - ului; 
Breaza, str. Republicii 
nr. 25 ; Ploiești, str. Va
sile Lupu nr. 23.

— Școala profesională 
a CENTROCOOP-ului 
— Ploiești, str. Republi
cii nr. 2.

— Școala tehnică a 
CENTROCOOP-ului — 
Buzău, str. Episcopiei 
nr. 1.

— Școala profesională 
a Sfatului popular re
gional — Ploiești, str. 
Rudului nr. 24.REGIUNEA

Suceava

REGIUNEA
— Școlile profesionale 

ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini : Ploiești, str. 
Traian nr. 28 ; Plopeni, 
str. V. I. Lenin nr. 6 ; 
Sinaia, Calea București 
nr. 13 ; Tîrgoviște, str. 
Lt. Stancu nr. 35.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice: 
Filipeștii de Pădure, str. 
1 Mai nr. 3 ; Cîmpina, 
str. Griviței nr. 1.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Indus
triei Petrolului și Chi
miei : Bușteni, str. Ca- 
raiman nr. 40 ; Cîmpina, 
str. Griviței nr. 91 ; Mo- 
reni, str. V. I. Lenin nr. 
46; Ploiești, B-dul Pe

— Școala profesională 
a Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice — 
Iacobeni, str. Minelor 
nr, 2.

— Școala profesională 
a Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei: 
Suceava, Calea Unirii 
nr. 131.

— Școala profesională 
a Ministerului Industriei 
Ușoare : Botoșani, Ca
lea Națională nr. 2.

— Școlile profesionale 
ale Ministerului Econo
miei Forestiere; Cîm- 
pulung - Moldovenesc, 
str, 7 Noiembrie nr. 65 ; 
Suceava, Calea Unirii 
nr. 31.

— Școlile profesionale 
ale Consiliului Superior 
al Agriculturii; Boto
șani, str. Călugăreni nr. 
15; Dorohoi, B-dul Vic
toriei nr. 110 ; Rădăuți, 
str. Tineretului nr. 9 ; 
Salcia ; Spătărești.

— Școlile tehnice ale 
Consiliului Superior al 
Agriculturii: Fălticeni, 
str. Maior Ion nr. 10 ; 
Pomîrla; Rădăuți, str. 
Tineretului nr. 9 ; Sen- 
driceni.

— Școala profesională 
a Ministerului Comerțu
lui Interior : Botoșani, 
str. Marchian nr. 64.

— Școala profesională 
a CENTROCOOP - ului 
— Botoșani, Calea Na
țională nr. 417.

— Școlile profesionale 
ale Sfatului popular 
regional: Cîmpulung-
Moldovenesc, str. 23 Au
gust nr. 48; Suceava, 
str. T. Vladimirescu nr. 
15.
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Cronică

A ccentuarea crizei 
dominicane a pro
vocat noi jertfe o- 
menești. Martorii o- 
culari relatau joi că 
pe străzile din San
to Domingo zac ne
numărate cadavre 
ale victimelor căzu

te în ultimele zile, în timpul 
schimbului de focuri dintre 
cele două tabere. Colonelul Caa- 
mano a acuzat junta imbertistă 
și pe sprijinitorii săi de genocid 
și a reafirmat, totodată, hotărî- 
rea constituționaliștilor de a re
zista.

Pe scena sumbră a întețirii lup
telor din capitala dominicană, 
unitățile forței interamericane, 
care preiau parțial locul unități
lor de infanterie marină ale 
S.U.A., tind să-și asume un rol 
sporit. Paralel, diplomația ame
ricană acționează cu tot mai 
multă energie, pentru ca Organi
zația Statelor Americane — și nu 
O.N.U. — să supravegheze des
fășurarea evenimentelor. Dezba
terile din Consiliul O.S.A. • din 
noaptea de miercuri spre joi au 
arătat însă din nou că și în a- 
cest organism creat pentru pro
movarea politicii S.U.A., se în
mulțesc glasurile de protest îm
potriva acoperirii actelor juntei 
imbertiste. Ca un corolar al încer
cării diplomației S.U.A. de a con
feri O.S.A. atribute de control cit 
mai largi în Republica Dominica
nă, se înregistrează respingerea 
în Consiliul de Securitate a tutu
ror propunerilor menite să dea 
O.N.U. o pondere sporită în cău
tarea unei rezolvări a conflictu
lui care devine din ce în ce mai 
sîngeros. în Consiliul de Securi
tate, reprezentantul S.U.A., 
Stevenson, a comparat O.N.U. 
„o actriță care îmbătrînește 
devine geloasă", adăugind 
O.S.A. acționează „îndeajuns" și 
deci nu mai este nevoie de spo
rirea numărului de observatori ai 
O.N.U. Iritarea d-lui Stevenson 
s-a produs după ce reprezentan
ții cîtorva state au cerut să fie 
lărgite împuternicirile mediatoru
lui O.N.U., Mayobre, pentru an
chetarea încălcării drepturilor o- 
mului. Iar cînd reprezentantul so
vietic, Fedorenko, a propus ca 
Consiliul de Securitate să țină 
următoarea ședință la Santo Do
mingo — ceea ce este în deplină 
conformitate cu prevederile Car
tei O.N.U., care îngăduie ca în
trunirea Consiliului să aibă loc și 
în afara sediului O.N.U. — re
prezentantul american Ch. Yost a 
respins cu vehemență această ini
țiativă.

încercările diplomației ameri
cane de a limita cît mai mult 
competența O.N.U. în criza do
minicană se datoresc faptului că 
prezența membrilor Consiliului de 
Securitate sau chiar numai al unui 
număr sporit de observatori ai 
O.N.U., ar deveni jenantă atît 
pentru acțiunile juntei imbertis
te cît și pentru sprijinul acordat 
juntei 
S.U.A.
cane.

A. 
cu
?i
că

de infanteria marină a 
și de forțele interameri-

Continua înrăutățire a Si
tuației în Republica Dominica
nă a accentuat criticile la adre
sa politicii oficiale a S.U.A. în
tr-o asemenea măsură îneît pre
ședintele Johnson însuși s-a vă
zut nevoit să dea explicații amă
nunțite asupra condițiilor care 
l-au determinat să hotărască in
tervenția infanteriei marine. Răs- 
punzînd criticilor că „a acționat 
pripit", cum apreciază „U. S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT", președintele Johnson a 
explicat că a ordonat intervenția 
armată după ce a avut „237 de 
conversații individuale și 35 de 
ședințe cu diverse persoane".

Paralel, la Washington se în
registrează și intensificarea cău
tărilor pentru „o soluție politică" 
cît mai conformă cu dorințele 
diplomației S. U. A. Deoarece 
steaua fostului ministru al agri
culturii, A. Guzman, a pălit în 
urma dezvăluirii legăturilor sale 
„prea strînse" cu Departamentul 
de Stat, a fost pus în circulație 
numele lui Belanguer, care a fost 
președinte imediat după asasina
rea lui Trujillo.

Tentativa de promovare a lui 
Belanguer, de către diplomația 
S.U.A., a primit o replică neaș
teptată din partea senatorului 
Morse, care a publicat o declara
ție privind, existența la Washing
ton a unui „lobby politic" favo
rabil lui Belanguer. Declarațiile 
senatoriale indică activitatea des
fășurată de un oarecare Irving 
Davidson, în favoarea lui Belan
guer, dar acesta a refuzat să se 
înregistreze la Ministerul de Jus
tiție ca reprezentant al interese
lor lui Belanguer în capitala 
S.U.A., declarînd public că De
partamentul de Stat i-a încredin
țat misiunea să-l sprijine pe fos
tul președinte dominican. Comen
tarea în presa americană a „cazu
lui Belanguer—-Davidson" a dus 
la demascarea faptului că ace
lași personaj este reprezentantul 
personal 
tatorului 
fostului 
Somosa.

la Washington al dic- 
haitian Duvalier și al 
dictator al NTeafaguei,

Z. FI.OREA

în Comisia 0. N. U.
pentru dezarmare

în

CU
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NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Comisia de dezarmare 
a Organizației Națiunilor 
Unite a pus la vot proiectul de 
rezoluție introdus de 29 de 
state. Proiectul propune, prin
tre altele, reluarea lucrărilor 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva 
și conține recomandări cu 
privire la problemele care 
urmează să fie dezbătute 
cadrul acestuia.

Proiectul a fost adoptat 
98 de voturi, contra unu și 
abțineri.

S-au abținut: Algeria, Bul
garia, Burundi, R.S.S. Bielo
rusă, Cambodgia, Cuba. Ceho
slovacia, Franța, Guineea. 
Mali. Mongolia, Pakistan, Po
lonia, România, R.S.S. Ucrai
na, Ungaria, U.R.S.S. și 
Yemen.

Luînd cuvîntul în ședința 
din 16 iunie, în cadrul explica
ției de vot, reprezentantul 
R. P. Române în Comisia 
dezarmare, M. Hașeganu, 
declarat, printre altele :

„România se pronunță 
hotărîre pentru 
cursei 
rea și

de
a

CU 
încetarea 

înarmărilor, interzice- 
distrugerea armelor

nucleare, desființarea blocu
rilor militare, retragerea tru
pelor și lichidarea bazelor 
militare străine de pe terito
riul altor state, înfăptuirea 
dezarmării.

Interzicerea și distrugerea 
tuturor armelor nucleare, în
lăturarea a însăși posibilității 
unui război nuclear, constituie 
o cerință a tuturor popoarelor, 
ea trebuie să 
preocupărilor 
participă la 
dezarmare.

Delegația română nu a putut 
însă să nu constate că rezolu
ția celor 29 de state nu ține 
seama de poziția tuturor sta
telor reprezentate în Comisia 
de dezarmare, și în primul 
rînd nu ține seama de propu
nerile delegațiilor statelor so
cialiste. de poziția acestor 
state. Rezoluția nu este de 
natură a realiza scopul urmă
rit de statele neangajate, 
anume acela de a asigura ar
monizarea pozițiilor tuturor 
statelor reprezentate în Comi
sia noastră”.

Comisia de dezarmare a 
O.N.U. și-a încheiat lucrările.

stea în centrul 
tuturor celor ce 
negocierile de

Propunerile senatorului

W. Fulbright
Țntr-o cuvîntare rostită in 
/ Senatul S.U.A., William 

Fulbright, președintele co
misiei senatoriale pentru aface
rile externe, afirmînd că „se opu
ne unei retrageri necondiționate' 
a S.U.A. din Vietnamul de sud 
și sprijinind hotărîrea S.U.A. de 
a continua ajutorul militar acor
dat guvernului de la Saigon, a 
precizat totodată că se opune 
escaladării continue a războiului 
din Vietnam, deoarece aceasta ar 
împinge Statele Unite „intr-un 
război de junglă și de lungă du
rată". Fulbright a arătat că o 
victorie militară completă în 
Vietnam 
„decît cu 
cu mult 
noastre și 
poate fi dezmințit faptul —

Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de rud ca una 
din părțile in conflictul vietna
mez, el a adăugat că a recoman
dat președintelui Johnson să dea 
dovadă de prudență în tratarea 
problemei vietnameze și să se 
opună acelor cercuri care doresc 
extinderea războiului.

nu poate fi obținută 
un preț ce depășește 
cerințele intereselor 

onoarei noastre'. Nu
a 

adăugat el — că au existat gre
șeli in decursul anilor în politica 
noastră din Vietnam, dintre care 
încurajarea acordată președinte
lui Ngo Dinh Diem, de a viola 
unele prevederi ale acordurilor 
de la Geneva din 1954, nu a 
fost ultima".

Fulbright a luat din nou cu
vîntul miercuri dimineața în 
cursul unei emisiuni televizate 
cînd a reînnoit apelul său ca 
Statele Unite să nu se angajeze 
intr-un război lărgit în Asia. El 
a recunoscut că problema viet
nameză nu poate fi rezolvată 
prin actuala politică dusă de gu
vernul S.U.A. și a arătat că ar 
fi necesare concesii. Sugerînd 
ca Statele Unite să recunoască

Cuvîntarea senatorului William 
Fulbright, președintele comisiei 
senatoriale pentru afacerile exter
ne, in legătură cu politica S.U.A. 
in Vietnam, a determinat vii co
mentarii în cercurile politice ame
ricane. Agenția U.P.I. relevă că 
„Departamentul de Sfat a inter
pretat declarațiile lai Fulbright 
ca fiind in genera1 ăe acord cu ac- 
tuaia poli tied n S.U..A-, &tu nu c 
comenta f propunerea lui de a se 
reveni Ia prevederile acordurilor 
de la Geneva din 1954, care cer 
unificarea Vietnamului de nord șl 
Vietnamului de sud prin alegeri'.

Noi atacuri aeriene
asupra R.D. Vietnam

Agenția vietnameză de presă re
latează că Ia 16 iunie formațiuni 
de aviație ale Statelor Unite au 
bombardat și mitraliat din nou o 
serie de localități din provinciile 
Nghe An ,Thanh Hoa și Ninh 
Binh.

L
■

.STRiA. — In 
avut loc de < 
de timbre —

In

paialul Horburg cbn Viena. capitala Austriei, 
urind. dese hide tea „Expoziției internaționale 
1965' care se bucură de un mare succes, 
otograne, un colț al expoziției.

Disputa a fost depășită
Quaison Sackey despre problema

„articolului 19"

NEW YORK. Luînd cuvân
tul la un dejun oferit în cin
stea sa de Asociația corespon
denților de presă acreditați la 
O.N.U.. președintele Adunării 
Generale a OJi.U„ Alex- 
Quaison Sackey, a spus că 
disputa în legătură cu drep
tul la vot al țărilor care nu 
au depus contribuțiile pentru 
finanțarea 
ale O.N.U.,
„Problema 
sucombat",
Presse consideră că potrivit

unor operațiuni 
a fost depășită, 
articolului 19 a 

a spus el. France

ceior spuse de Sackey — 
ceasta înseamnă că Statele 
Unite au renunțat la invoca
rea articolului 19 împotriva 
țărilor care refuză să contri
buie la finanțarea operațiuni
lor OJi.U. în Congo și Orien
tul Mijlociu.

Quaison Sackey a dec_a.-, _________Q-C vdO
drepturilor R. P. Chineze la 
ON U. trebuie să se realizeze 
neintirziat și că este necesar 
ca O.N.U. să devină pe deplin 
universală.

a-
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arțea trecută principalele acțiuni cotate la bursa | 
din New York și-au încheiat ziua cu pierderi im
portante. Era vorba doar de un s 
nursă, de speculații momentane ? Cei înclinați 
creadă că se desfășoară un nou episod în bătălia 
pe piața acțiunilor, au fost rapid infirmați în < 
niile lor. Și miercuri, și joi, si vineri cursurile au 
continuat să scadă. Nici începutul acestei săptă- 
mîni nu a dus, așa cum se aștepta, Ia o i 

tățire a situației. Exact la o săptămînă de la primele scăderi, 
noile mașini electronice instalate recent la bursă și care pot 
înregistra 9 000 de semne pe minut, nu au mai ] 
ofertelor de vînzare. In acea zi, bursa din New York a înre
gistrat cea mai mare scădere la cursul acțiunilor în decurs de 
12 luni. O asemenea scădere nu putea, desigur, să nu influen
țeze și marile burse din Europa occidentală — la Londra, 
Bruxelles, Amsterdam sau Hamburg, unde privirile s-au îndrep
tat cu îngrijorare spre Wall Street

Acestea sînt faptele. Desigur, s-ar putea intra mai în amă
nunțime in complicatul mecanism bursier pe care astăzi îl stu
diază cu atenție nu numai presa de specialitate. Dar să încer
căm, mai bine, în cadrul acestui articol, să urmărim modul în 
care evenimentele politice și cele economice se influențează 
reciproc.

Care sînt cauzele care au dus la scăderile înregistrate la 
bursa din New York ? In această privință, comentatorii sint 
unanimi: evenimentele din Vietnamul de sud. Iată ce scrie co
tidianul parizian „LE MONDE": „Scăderea a început marți, 
cînd s-a anunțat că trupele americane pot să ia parte in mod 
direct la operațiuni militare in Vietnamul de sud". Iar cores
pondentul din New York al agenției „FRANCE PRESSE", se 
raliază și el opiniei specialistului în probleme financiare de la 
„Le Monde" : „Peripețiile războiului din Vietnam nu reușiseră, 
pină la o dată recentă, să-i tulbure pe cei din Wall Street. A 
fost deajuns anunțul oficial al participării directe a trupelor 
americane la acest conflict, pentru ca publicul să se teamă de 
o «nouă Co
reea". Așadar 

evenimentele 
politice și-au 
spus cuvîntul, 
creînd o stare 
de nervozitate 
resimțită dure
ros de cei din
Wall Street, o-
bișnuiți cu lovituri severe. De data aceasta însă, nu atît pre
zentul i-a îngrijorat, cit mai ales perspectivele unei angajări 
și mai directe a Stateior Unite in Vietnam. Mai ales că anun
țarea oficială a participării directe a trupelor americane la 
luptele din Vietnamul de sud a venit aproape în același timp 
cu știrile despre gravele iniringeri suferite de forțele guver
namentale sud-vietnameze și de cele ale Statelor Unite in re
giunea Dong Xoai.

Un alt factor care a contribuit la căderea cursului acțiunilor 
a fost declarația răsunătoare făcută de una din cele mai emi
nente personalități a lumii financiare americane, William Mac- 
Chesney Martin, președintele Băncii federale de rezerve. A- 
cesta a spus că observă similitudini îngrijorătoare între actuala 
situație economică a Statelor Unite și aceea din anul 1929. Se 
știe că atunci a izbucnit în America marea criză economică 
care avea să zguduie lumea capitalistă. Declarațiile lui Martin, 
cu tot caracterul lor de strictă specialitate, și-au găsit loc în 
pagina întii nu numai a ziarelor din Statele Unite, ci din între
gul Occident. A urmat o întrunire grabnică la Casa Albă, la 
care au fost reuniți cei mai de seamă specialiști în domeniul 
economic ai actualei administrații americane. După consfătuire, 
președintele Johnson a făcut declarații optimiste, dar, referin- 
du-se la opiniile lui Martin, președintele a arătat care sînt după 
el așa-numitele „puncte de umbră" ale economiei americane : 
deficitul balanței de plăti și pericolul creșterii preturilor.

Dar, cu toate aceste încurajări, bursa a reacționat, după o 
ușoară redresare, în cu totul alt sens, ceea ce a dus, pînă la 
urmă, la marea cădere a cursului acțiunilor înregistrată în 
această săptămînă. Au urmat alte declarații ale oficialităților 
americane, printre care cea a ministrului finanțelor, Fowler, 
toate căutînd să liniștească spiritele agitate din Wall Street.

Această agitație a fost însă agravată de anunțul făcut marți 
la Londra că balanța comercială engleză a înregistrat o nouă 
și masivă pierdere, ceea ce a dat un caracter dramatic situa
ției, ca să preluăm aprecierea agenției „FRANCE PRESSE". 
Cunoscute fiind promisiunile făcute conducătorilor laburiști 
de către guvernanții americani de a sprijini, în caz de pericol, 
lira sterlină, s-a creat impresia că o intervenție a Statelor Unite 
ar putea duce la agravarea dificultăților pe care le încearcă 
și balanța de plăți americană. In afară de aceasta, ca și în 
cazul precedentei crize care a zguduit valoarea lirei sterline, 
există perspectiva ca guvernul Wilson să fie nevoit să arunce 
pe Diată o parte din rezervele sale de dolari, accentuînd astfel 
presiunea care se exercită asupra pieței din New York. Aceste 
temeri sînt accentuate de ușoara scădere înregistrată din nou 
ieri de lira sterlină la bursa din Londra. Banca Angliei nu a 
considerat încă necesar să intervină.
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în Wall-Street
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R. S. CEHOSLOVACA. Fotografia noastră înfățișează orășelul minerilor Gavirjov, de lingă Ostrava
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în vederea 
va stu- 
litigiu. 
se gă- 

incerti-

a Bruxelles, miniștrii 
„celor șase" s-au 
despărțit fără a rea
liza decît ceea ce 
un comunicat oficia) 
denumea cu expli
cabilă discreție „lă
murirea situației". 
Dacă formula folo

sită exprimă integral realitatea în
seamnă că miniștrii Pieței comu
ne și-au ascultat reciproc cuvîn- 
tările, au obținut — grație dialo
gului purtat uneori cu accente 
polemice — clarificări suplimen
tare și au constatat că drumul 
pe care ar trebui să meargă îm
preună este blocat de obstacole, 
deocamdată, greu de înlăturat. 
O decizie unanimă a putut fi, 
totuși, obținută: la 28 iunie va 
avea loc o nouă reuniune a Con
siliului ministerial,
căreia un comitet special 
dia problemele aflate în

Soarta „Europei verzi" 
sește plasată sub semnul 
tudiniior. Problema nr. 1 în ju
rul căreia se poartă actualele 
discuții este aceea a finanțării 
politicii agrare comune. Actua
lele modalități, cu caracter pro
vizoriu, expiră la 30 iunie. Ce se 
va întîmpla după această dată 
care bate la ușă cu insistență ? 
Comisia Pieței comune a elabo
rat o propunere care tinde la în
locuirea sistemului în vigoare —■ 
bazat pe subvenții provenite de 
la țările membre — cu un altul 
de „tip federal": Piața comună 
ar urma să dispună de un fond 
unic în care . ar fi înglobate 
taxele percepute de vameșii „ce
lor șase" atît la produsele indus
triale, cît și la cele agrare. După 
Le Figaro, ar fi vorba de 2,3 
miliarde dolari. Formula „casei 
comune" este respinsă, însă, la

Paris, deoarece autorii ei .solicită 
abandonarea unor prerogative 
ale suveranității naționale. Fondul 
acesta ar urma să depășească 
sfera atribuțiilor organelor guver
namentale din fiecare țară și ar 
intra în competența parlamentu
lui vest-european (a cărui alegere 
se propune să se efectueze prin 
vot direct).

La Tribune des Nations atră
gea atenția că „un buget comun 
alimentat din taxele vamale per
cepute la intrarea în Piața comu
nă, considerată ca un tot, va li
mita libertatea ________ 
de acțiune a 
fiecăruia din ce
le șase state 
membre, fiind 
primul pas se
rios pe calea

supranaționa- 
Iității". Le Mon
de diplomatique 
semnala că propunerea „știr
bește suveranitatea financiară 
a statelor membre".

întrevederile dintre Erhard și 
de Gaulle nu au introdus elemen
te noi în controversata proble
mă. Apropierea pozițiilor nu este 
decît de natura aparențelor, în 
esență ambele părți menținîn- 
du-și punctul de vedere. Bonn-ul 
vizează o „uniune politică" și 
pare decis să stopeze concesiile 
economice concrete fără a avea 
certitudinea unor avantaje poli
tice reale. Parisul condiționează 
proiectata reuniune la nivel înalt 
de o reglementare prealabilă a 
„dosarului verde" (și promite ac
celerarea unificării vamale indus
triale, în care este interesat Bonn
ul, după o unificare a politicii 
agrare). Negociatorii francezi in
sistă pentru a se găsi pînă la 30 
iunie o soluție în problema fi-

nanțării Pieței comune agricole. 
Franța este interesată în realiza
rea integrării agrare vest-europe- 
ne pentru a facilita accesul pro
duselor agricole franceze pe pia
ța celorlalți cinci parteneri, fiind 
dispusă să facă unele concesii (e 
ventual conferința „celor șase"). 
Concesiile acestea au totuși o 
limită: ele se opresc în domeniu] 
politic, atunci cînd se atentează 
la drepturile suverane ale țării. 
Franța cere ca fondul vest-euro- 
pean agricol să fie realizat prin 
contribuțiile naționale ale fiecă-

nul de la Haga amenință să blo
cheze întregul mecanism al Pie
ței comune dacă fondul agricol 
al „celor șase" nu este supus 
controlului parlamentului euro
pean de la Strasbourg. Olanda 
a hotărît să nu accepte nici o 
reglementare a finanțării agrico
le fără dezvoltarea împuternici
rilor „parlamentului european", 
în ultimă instanță, opoziția
landeză poate duce la paraliza
rea Pieței comune în ansamblul 
ei. La reuniunea de la Bruxelles,

o-

„Dosarul verde/✓

P. NTCOARA

PARIS. — La sediul Academiei 
Franceze (Institut de France) se 
desfășoară lucrările celei de-a 39-a 
sesiuni a Uniunii Academice Inter
naționale, care grupează academi
cieni din întreaga lume. Lucrările 
acestei sesiuni sînt dedicate în
deosebi, științelor umaniste.

La lucrări participă o delegație a 
Academiei R.P.R. alcătuită din 
acad. Emil Condurachi și prof. 
Dionisie Pippidi, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

GENEVA. — La Palatul Națiuni
lor au început lucrările Comitetu
lui de asistență tehnică al Consi
liului economic și social O.N.U. 
Participă delegați ai celor 30 de 
țări membre, — printre care și 
R. P. Română — reprezentanți ai 
altor țări, precum și ai organizații
lor specializate.

COPENHAGA. -- Guvernul da
nez a hotărît să ceară Parlamen
tului să aprobe alocarea, In con
tul Ministerului de Externe, a su
mei de 250 000 de coroane pen
tru ajutorarea victimelor politicii 
de apartheid din Republica Sud- 
Africană.

PARIS. — O delegație de spe
cialiști din R. D. Germană se află 
în prezent în Franța, unde duce 
convorbiri cu trustul Schneider- 
Creusot privind extinderea rela
țiilor comerciale pe perioada pînă 
în 1970.

După cum relatează agenția 
A.D.N., specialiștii germani duc 
de asemenea, tratative cu privire 
Ia importarea de către R.D.G. a 
unei uzine chimice complete din 
Franța.

XIENG KUANG.
tor 
lui 
sat 
ne 
îs .. ___
care au bombardat mai multe lo
calități pașnice din provincia 
Sam Neua. Ei a precizat apoi că, 
din luna mai anul trecut pînă în 
prezent, trupele Neo Lao Haksat 
au doborît sau avariat grav 108 
avioane americane.

Postul de radio „Vocea Laosu- 
lui* a anunțat, de asemenea, că 
aviația americană a răspindit sub
stanțe toxice asupra provinciei 
Huoi Sai.

Un purtă- 
de cuvînt al comandamentu- 

forțelor armate Neo Lao Hak- 
a declarat că unități antiaerie- 
ale patrioților au doborît la 
iunie trei avioane americane

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A. a 
anunțat că la centrul de experien
țe nucleare din Nevada a avut 
loc miercuri o explozie nucleară 
subterană de mică intensitate. 
Comisia a precizat că aceasta a 
fost a 14-a explozie nucleară sub
terană efectuată anul acesta.

LA PAZ. — Trupe boliviene nu 
ocupai miercuri mina de cositor 
,,Italia' din districtul Calavi, cen
trul tulburărilor core au avut loc 
luna trecută în această tară. După 
Cum transmite ' _ /
mai mulți lideri sindicali ai 
perilor, care sînt urmăriți de 
torități, au. fugit.

agenția Reuter, 
mi
au-

SANAA. — La Sanaa a fost 
publicității un comunicat în care 
se arată că forțele armate ale Re
publicii Arabe Yemen și trupele 
R.A.U. staționate în . această țară 
au respins o nouă încercare a de
tașamentelor fostului imam EI 
Badr de a pătrunde pe teritoriul 
Yemenului în regiunea situată ' la 
vest de muntele Sheear. Au fost 
capturate trei mortiere și o can
titate de arme și alte materiale 
militare.

dat

Intre Canberra
și Wellington

otrivit știrilor din 
Canberra deficitul 
comerțului exterior 
al Australiei s-a ri
dicat în primele 11 
luni ale anului fi
nanciar curent la a- 
proximativ 250 mi
lioane dolari, înre- 

gistrîndu-se astfel unul din cele 
mai mari deficite într-o asemenea 
perioadă. Pentru a căuta să înlă
ture cauzele comerțului exterior 
deficitar, cercurile de afaceri au 
cerut guvernului luarea unor mă
suri adecvate. In acest sens, gu
vernul a discutat o propunere 
privind crearea unei asociații e- 
conomice între Australia și Noua

rei țări, controlate de către par
lamentele respective. La Bonn 
(și nu numai ia Bonn) există con
vingerea că „Franța este marea 
beneficiară a politicii agricole 
comune" (Le Figaro). De aici și 
presiunile exercitate cu scopul 
de a obține satisfacție pe alte 
planuri, echivalente ca valoare.

„Suddeutsche Zeitung" scria : 
„Dezbaterile în problema finan
țării politicii agrare a Pieței co
mune au arătat că ește vorba nu 
numai de o controversă gennano- 
franceză; pozițiile pe care le o- 
cupă în această problemă cele 
șase guverne sînt atît de diferi
te, îneît nu se poate 
izolarea unuia dintre 
membre și un front 
celorlalți cinci".

Dificultățile de a 
soluție au cunoscut 
prin intervenția Olandei. Guver-

vorbi de 
statele 

comun al

se găsi o 
o agravare

ministrul de externe olandez Jo
seph Luns și ministrul de externe 
francezi Couve de Murville și-au 
confruntat tezele.

Din partea franceză se preci
zează că ar fi vorba de două as
pecte ce nu trebuie contopite: 
fondul comun agricol și atribu
țiile parlamentului de la Stras
bourg. Le Monde sublinia ideea 
existenței a două probleme dis
tincte dintre care doar una (cea 
a reglementării financiare) ar 
trebui soluționată pînă la 30 iu
nie, formula adoptată urmînd a 
fi ratificată de parlamentele na
ționale. Franța insistă a plasa și 
menține problema pe terenul re
lațiilor de la guvern la guvern 
înlăturînd ceea ce Combat denu
mea „amenințările «spectrului» 
supranațional". Poziția olandeză 
găsește sprijin : la Roma. Belgia 
este în rezervă datorită instabili-

tații interne momentane. Bonn
ul se găsește într-un punct aflat 
la egală distanță de Paris și Haga, 
deși, în fond, vest-germanii agre
ează ideea instituțiilor suprana- 
ționale (dar se tem că insisten
țele în această privință ar duce 
la anihilarea „Europei celor 
șase"). Luxemburg-ul ar dori ca 
30 iunie să înceteze de 
o scadență fatală.

Atitudinea olandeză a 
tere unor interpretări 
După unii comentatori, ea ar fi 
expresia năzuinței de a obține 
________ statut de

tener 
a nu 
„doi 
Piața 
(Bonn-ul și Pa
risul) rolul de a 
decide desti
nele comunității.

■' Paris Jour crede 
că „Olanda dorește să vadă eșua
tă Europa celor șase pentru a pro
pune — cu asentimentul Angliei 
— o nouă formulă de cooperare 
europeană, cel puțin pe plan co
mercial. La aceasta, Londra și 
zona liberului schimb ar fi în 
mod direct asociată", O serie de 
observatori opiniază că „pentru 
olandezi este mai importantă in
trarea Angliei în Piața comună 
decît parlamentul european". A- 
semenea tentative nu pot decît 
să se ciocnească de reacția ne
gativă a Franței, care, însă, la 
Bruxelles, s-a străduit să evite o 
ruptură.

Concesiile franceze la Bruxel
les, sînt expuse de ziarul Les 
Echos : „1) Renunțînd la afecta
rea automată a prelevărilor 
drepturilor vamale asupra pro
duselor agricole în 1967 la «casa

a mai fi

dat naș- 
diferite.

„par- 
egal“, spre 
lăsa celor 
mari" din 

comună

comună», atunci cînd anumite 
produse vor fi deja sub regimul 
prețurilor Pieței comune. Franța 
se lipsește de mijlocul de a de
termina pe partenerii săi să cum
pere produsele sale agricole. 2) 
Couve de Murville a admis că o 
repartiție mai echitabilă a sarci
nilor între statele membre ar fi 
fost de dorit". Cererea Franței de 
a amîna pînă în 1970 (în loc de 
1 iulie 1967) afectarea prelevări
lor vamale la „casa comună" este 
consemnată astfel de ziarul Com
bat : „Cerînd -amînarea pînă în 
1970 a afectării la „casa comu
nă" a prelevărilor, Franța și-a 
dezvăluit intențiile și a trasat în 
mod clar limitele pe care le im
pune dezvoltării europene. Fără 
îndoială aceasta nu este o rup
tură, dar odată în plus dinamica 
este împiedicată. Refuzul de că
tre Franța de a face orice conce
sii ideii de supranaționalitate, e- 
nervarea manifestată față de orice 
referire la unificarea politică a 
Europei, dovedesc că în marele 
proiect gaullist Europa «celor 
șase» este mai mult o frînă decît 
un motor". Le Figaro apreciază 
că la Bruxelles „pentru a evita 
inovațiile care duc de-a dreptul 
la nașterea unei puteri europene 
distincte de puterea națională, 
guvernul francez a optat în mod 
brusc pentru amînarea scaden
țelor pînă în 1970". Edificiul 
pieții agricole comune a „celor 
șase" riscă să se surpe...

„Dosarul verde" a rămas des
chis. Pînă la sfîrșitul lunii „cei 
șase" sînt presați în căutarea li
nei soluții care să împace inte
rese contradictorii. 30 iunie nu 
se află departe...

Zeelandă. Parlamentul federal 
a sprijinit propunerea guvernului 
și a cerut acestuia să accelereze 
pregătirea unui asemenea acord 
între cele două state.

Luînd cuvîntul în parlament, 
în cadrul dezbaterilor privind 
o eventuală asociere australiano- 
neozeelandeză, ministrul comerțu
lui a făcut precizarea că dome
niile în care țara sa dorește în
cheierea unor acorduri sînt cele 
economic, militar și diplomatic. 
Dar el și-a exprimat părerea că 
negocierile trebuie să ducă la 
„crearea unei zone a comerțului 
liber“ și nicidecum la o organi
zație de tipul Comunității Econo
mice Europene.

Ministrul a subliniat că nu sînt 
însă create condițiile unei aso
cieri depline între cele două țări, 
mai ales în ceea ce privește sta
bilirea unui tarif vamal unic. Di
ficultăți serioase apar dacă se 
face o sumară privire asupra ni
velului și diversificării economii
lor celor două țări.

După cum se știe, industria de 
prelucrare a laptelui din Noua 
Zeelandă a atins o cotă mai înal
tă de dezvoltare. Australia are o 
asemenea ramură mai puțin dez
voltată ceea ce ar face ca produ
sele acestei industrii să fie ex
ceptate de la acordul ce ar urma 
să fie încheiat între cele două 
părți. Ambele țări sînt puternice 
exportatoare de lînă. Se pune în
trebarea cum va putea fi înlătu
rată concurența între ele pe piețe 
terțe. în schimb, Noua Zeelandă 
este pe cale de a construi cîteva 
uzine metalurgice în mare parte 
cu capital englez și american. Pu
țini sînt cei care cred că aceste 
uzine vor avea o capacitate ca
pabilă să înfrîngă concurența 
industriei metalurgice, mai dez
voltată din Australia. Pe de altă 
parte, în Noua Zeelandă s-au fă
cut deja auzite glasuri care se 
opun unei asocieri cu Australia, 
motivînd poziția lor prin aceea 
că prin eventuala integrare a ce
lor două țări cel mai mult ar fi 
dezavantajată economia neozee
landeză.

De altfel chiar în Parlament, 
unii dcputați au cerut guvernu
lui să nu forțeze crearea „Pie
ței comune australiano-neozeelan- 
deză" de teama nemulțumiriloi 
care s-ar putea provoca în ambe
le țării. Observatorii emit însă 
pronosticuri în sensul că datorită 
dificultăților încheierea acordului 
între cele două state ar putea fi 
aminată cu cel puțin un an.
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