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eri, la încheierea 
schimbului de 
noapte, inginerul 
Ion Pungă, șeful 
secției laminorul 
de 6 țoii de la U- 
zina „Republica*

din Capitală, își nota in 
agenda de producție: sarci
nile lunare de plan au fost 
depășite cu 50 tone țeavă pe 
patul de răcire pînă in zâna 
de 18 iunie. Laminoriștii din 
schimbul HI s-au prezentat 
cu sentimentul respectării eu- 
vîntului dat, pentru a deda
te proiectul de Directive, cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale 
1968—1970.

La adunarea 
din schimbul HL 
vorbitorilor s-a desprins hotă
rîrea fermă a lamincriștilor 
de a dezvolta succesele de 
pînă acum, de a ridica și mai 
sus pe graficul de producție 
ștacheta realizărilor.

in perioada

colectivului 
din cuvintul

La
Și

v. DîNnxscr
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Fabrica
tricotaje

de confect'1, 
Bucufe^'

eri, muncitorii. in
ginerii și tehmoen:: 
de la secția a Hl-a 
a cunoscutei fabrici 
bucureșteoe de tri
cotaje și confecții 
au dezbătut timp

de citeva ore proiectele de Di
rective ale Congresului al IV-lea 
al partidului. Fiecare dintre cei 
care au luat cuvintul, însuflețiți 
de perspectivele luminoase de 
dezvoltare pe care le deschide 
țării noastre proiectele de Direc
tive; a chibzuit cu multă răspun
dere și maturitate ce trebuie să 
facă colectivul secției lor, ce poa
te face fiecare la locul său de 
muncă pentru a contribui la pu
nerea în practică — în cea mai 
mare întreprindere de confecții și 
tricotaje din țară — a sarcinilor 
pe care partidul le trasează in
dustriei ușoare în viitorul plan 
cincinal. Grija pentru ca munca 
să se desfășoare din zi în zi mai 
bine, răspunderea pentru calita
tea produselor a străbătut, de la 
un capăt la altul, toate discuțiile. 
Această grijă pentru calitatea

prnânuinr a foot privită da toți 
>orbitori: ta strimt legături cu 
perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale.

— Secției noastre, ca ți între
gii fabrici, spunea tinâri munci
toare Clemansa Gbenghea in 
cuvintul său, îi revin sarcini de 
o mare însemnătate în ceea ce 
privește calitatea produselor. Fa
brica noastră are deja un renu
me bun, are o marcă ce, prin 
strădania întregului colectiv, a 
devenit cunoscută în toate col
țurile țării și chiar peste hotare. 
Pentru a ne ridica pe o treaptă 
mai înaltă trebuie să ne îmbogă
țim nivelul de calificare, să fim 
în permanență la curent cu tot 
ce e nou în meserie. Mă gindesc 
că ar contribui mult la lărgirea 
cunoștințelor profesionale ale ti
nerilor dacă s-ar acorda o atenție 
mai mare ca ei să-și însușească 
mai multe operații, deci dacă ar 
stăpini la perfecție meseria.

.Am observat cum șeful secției, 
tovarășul Vasile Turca și-a notat 
propunerea în carnet. >ar în cu
vintul său a spus :

— Cnrtorae de ridicare a ca
lificării daa rezultate, dar în ele 
nu este cuprins numărul cores
punzător de mcncrtori. Vom sta 
de vorbă cu cei care au nevoie să 
cunoască mai multe operațiuni și 
an calificare profesională mai 
scăzută și-i vom cuprinde la 
cursuri. Acest lucru va trebui să-l 
facem neintirz.it deoarece crește
rea volumului de producție nece
sită cadre cu o bună calificare 
mai ales la operațiile principale 
(montat mineci, operații de rih- 
tuit, de șablonat etc.). In plus, 
cunoașterea mai multor operații 
este cerută și de introducerea îh 
producție a modelelor noi.

Foarte mulți dintre cei care au 
luat cuvintul, referindu-se la ne
cesitatea îmbunătățirii calității 
produselor, au făcut propuneri 
concrete. S-a subliniat ideea că 
grija pentru calitate trebuie sâ 
existe începînd de la sosirea ma
teriei prime în fabrică și pînă ce 
confecțiile părăsesc întreprinde
rea.

— Ajung încă In secția noastră, 
spunea Constantin I7_I_ '_ 1.’.

nician preparator la secția croit, 
stofe cu defecte de țesătură, cu 
fire groase. Propun de aceea 
conducerii secției, ca și conduce
rii fabricii, să acorde o mai mare 
atenție recepționării materiei 
prime.

— Asigurarea unui control de 
calitate riguros — a continuat 
ideea Gheorghe Motică, contro
lor — trebuie să ne preocupe pe 
toți și, așa cum s-a subliniat, de 
la sosirea materiei prime și pînă 
iese — ca pardesiu, costum, ro
chie, taior — pe poarta fabricii. 
Nu este însă mai puțin adevărat 
că pentru îmbunătățirea calității 
trebuie să se acorde atenție și 
perfecționării procesului tehnolo
gic. Propun, spre exemplu, să se 
introducă chimizarea unor ope
rații. Este vorba de un sistem 
nou de aplicare a pînzei de in- 
tăritură la produse — sistem care

I. BODEA

Matache, teh- (Continuare In pag. a Il-a)

Special'
pentru

n ultimii ani în țara noa
stră au fost executate 
importante lucrări prin 
care s-au amenajat pen
tru irigații mari supra-iiiillj tru irigații maxi sușna- 

IIIIH' fețe de teren. Pornind de 
la aceste realizări, în 

proiectul de Directive ale celui de al 
IV-lea Congres al PJbLR. cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970, se prevede 
pentru anii următori ca suprafața iri
gată să se extindă cu 400 000 de hec
tare, ajungînd la sfîrșitul anului 1970 
la peste 600 000 de hectare. Ca ur
mare a acestui vast program de lu
crări, în cadrul unităților din trustul 
nostru suprafața amenajată pentru 
irigații va crește cu încă 19 000 de 
hectare, prin extinderea suprafețelor 
existente și executarea de amenajări 
noi pe terasa Brăilei.

Irigarea terenurilor constituie o lu
crare importantă în cadrul măsuri
lor care duc la sporirea producției a- 
gricole. Folosirea cu randament ma
xim a acestor terenuri pentru ca fon
durile însemnate care se investesc 
să poată fi recuperate cît mai repede 
impune rezolvarea într-un timp scurt 
a altor probleme nu mai puțin im
portante, printre care pregătirea ca
drelor e de primă urgență.

In unitățile din trustul nostru, în
cepînd încă din anul 1960, la cursu
rile agrozootehnice din cadrul fiecărei 
gospodării de stat cu sector de irigații, 
s-au predat muncitorilor, mecanizato
rilor și brigadierilor cunoștințe legate 
de agrotehnica culturilor irigate, ex
ploatarea sistemelor de irigații etc. Pe
riodic s-au făcut instructaje de spe
cializare la nivel central atît pentru 
cei care lucrează la cultura orezului, 
legume, cît și cei de la culturile de 
cîmp în regim irigat. In 1965, de e- 
xemplu, în perioada 10 februarie—10 
martie au fost școlarizați la „Centrul 
de pregătirea cadrelor Gostat Creve- 
dia“, regiunea București, un număr 
de peste 34 de muncitori și brigadieri 
din orezării și sectorul legumicol și 
peste 33 tehnicieni și brigadieri care 
lucrează la culturile de cîmp irigate în 
G.A.S. din trustul nostru. La cursuri 
s-au predat cunoștințe teoretice care 
au fost completate de demonstrații 
practice privitoare la agrotehnica cul
turilor irigate, regimul de irigații, mo-

irigații
dul de exploatare a agregatelor de 
aspersiune ți utilajelor de pompare 
etc.

Ținirxl seama, insă, de amploarea pe 
care o vor lua lucrările de irigații la 
GAS. din trustul nostru și de nece
sitatea de a spori continuu ți in mod 
constant producțiile, la cuitunie iri
gate, este necesară o pregătire multi
laterală a cadrelor. La ora actuală 
chiar cadrele cu pregătire superioară 
posedă cunoștințe încă insuficente in 
aceste domenii. Pentru îmbunătățirea 
pregătirii lor consider că este bene ca 
in facultățile de agronomie *d fie in
trodus ți predat timp de cei papa ca 
an, un curs de agrotehnică a autim- 
lor irigate. Apoi, este necesar să fie 
repartizate gospodăriilor agricole de 
stat și cooperativelor agricole de pro
ducție mai multe cadre de iudroame- 
lioratori (ingineri și itehnicieni) încă 
de la terminarea facultăților și a șco
lilor medii tehnice. Avind în vedere 
că numărul acestor cadre care lucrea
ză acum în unitățile productive este 
încă mic, propun redistribuirea lor de 
la întreprinderile Comitetului de stat 
al apelor — Trustul central de hi- 
droameliorațiuni și amenajări hidro
tehnice etc. — către gospodăriile de 
stat și cooperativele agricole de pro
ducție.

Asigurarea unei agrotehnici cores
punzătoare in terenurile irigate impu
ne, de asemenea, dotarea G-A-S. cu a- 
paratura necesară determinării umi
dității din sol (stabilirea mai exactă a 
bilanțului apei în sol), cu aparate pen
tru determinarea vitezei vintului, a 
precipitațiilor căzute etc. Va trebui să 
extindem colaborarea dintre unitățile 
noastre și institutele de cercetare ști
ințifică în vederea asimilării în pro
ducție a celor mai noi metode de agro
tehnică pentru culturile irigate și a- 
menajări hidroameliorative. în acest 
sens ar fi bine ca institutele de cerce
tare și proiectare să vină cu soluții 
practice în vederea executării exploa
tării sistemelor hidroameliorative și 
a obținerii de producții pe terenurile 
sărăturate. Pentru fiecare unitate cufiecare unitate cu

Ing.
directorul

VLAD ION
Trustului Gostat
Brăila

(Continuare în pag. a Il-a)
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Vedere asupra cartierului ,J)imitrie Cantemir' din Iași
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încheierea lucrărilor
conferințelor unor organizații

regionale de partid
Sîmbătă s-au încheiat lucrări

le conferințelor organizațiilor re
gionale de partid Banat, Brașov, 
București, Galați și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. La discuții au 
participat numeroși delegați și 
invitați.

Intîmpinați cu puternice apla
uze, în încheierea dezbaterilor au

------------•------------

J
de lire și fibre sintetice — Săvinești, esteEcatermu Chelatu, de la Uzina

In fruntea unei brigăzi care obține rezultate bune in Întrecerea socialistă, 
In cinstea Congresului partidului

In legătură
cu eternizarea

memoriei lui
Gheorghe

GheorghiinDej
In baza hotărârii Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Român, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Române, referi
toare la eternizarea memoriei lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comi
tetul Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei a decis să acorde 
bulevardului „6 Martie" denu
mirea : „Bulevardul Gheorghe 
Gbeorghiu-Dej" și Pieței Repu
blicii, denumirea : „Piața Gheor
ghe Gheorghiu-Dej".

luat cuvîntul tovarășii Chivu 
Stoica — la Banat, Gheorghe A- 
postol — la Galați, Emil Bodna- 
raș — la Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Alexandru Drăghici — la 
Brașov și Ilie Verdeț — la Bucu
rești.

Participanții la discuții au re
levat entuziasmul cu care organi
zațiile de partid, oamenii muncii 
au primit proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea al 
partidului, precum și proiectul 
de Statut al partidului, și-au ex
primat întreaga lor adeziune față 
de aceste documente importante 
și au făcut propuneri cu privire 
la unele prevederi cuprinse în 
proiecte.

Delegații la conferințe au a- 
doptat hotărîri care prevăd mă
suri pentru îmbunătățirea conti-

nuă a muncii de partid în toate 
domeniile de activitate.

Au fost alese noile comitete 
regionale de partid, comisiile de 
revizie, precum și delegații la 
cel de al IV-lea Congres 
P.M.R.

Participanții la conferințe 
adoptat telegrame adresate C.C. 
al P.M.R., în care se subliniază 
hotărîrea organizațiilor de partid 
și a tuturor oamenilor muncii din 
regiunile respective de a munci 
cu entuziasm pentru înfăptuirea 
importantelor obiective ce vor fi 
stabilite de cel de al IV-lea Con
gres al P.M.R., aducîndu-și astfel 
contribuția la continua înflorire 
și dezvoltare a scumpei noastre 
patrii — Republica Populară Ro
mână.

al

au

(Agerpres)

a

Is a doua ediție

Interviu cu MIHNEA GHEORGHIU

competiții, a instaurat o frumoa
să tradiție pe linia progresivă de 
dezvoltase a filmului nostru. Sîn
tem bucuroși că fi în acest an, 
în fruntea iutei de participare 
la festival ca sta un film care a 
doomdit o mare distincție. Fil
mai JPidarea rpinzuraților" — 
cep de afiș in programul actua
lului -estival de la Mamaia — 
este definitorul premiului de re- 
gie ce se conferă la cea mai 
mare conruntare cinematografi
ci internaționali, festivalul de 
la Canes.

Sperăm cd această frumoasă 
tradiție se va continua și în anii 
viitori, cu noi succese tot atît de 
prestigioase.

Reporter : Ce aduce nou 
anul cinematografic românesc 
1965?

parcă splendoarea, se 
revarsă, fără urmă de 
nori, bolta sinilie a ce
rului. Deodată, o silue
tă argintie săgetează 
văzduhul. Apoi alta! 
Și alta1 Zgomotul ca
racteristic al avioanelor 
reactive indică apro
pierea aerodromului. 
Dincolo de linia ferată 
se deslușesc, abia contu
rate, clădirile unității 
militare de aviație, stră
juite de pomi înalți. Că
tre ele îmi îndrept gră
bit pașii.

Trei pilofi
îi recunosc de depar

te. Nu s-au schimbat 
prea mult. Locotenentul 
Andrei Dan, subțirel. 
Ceilalți doi — locotenen
ta Nicolae Pascu și Aurel 
Zugravu — mai bine le
gați, cu fețele arse de 
soare fi zimbete tinere
ști pe buze. Discută cu 
însuflețire ceva între ei. 
Cînd ajung lingă mine 
îi întreb :

— Despre ce discu
tați ?

— Miine vom executa 
primele zboruri de in
terceptare în simplă co
mandă. Avem o sumede
nie de probleme de dis
cutat. Sîntem hotărîți să 
dovedim că fi noi, „me
zinii" unității de aviație, 
sîntem temeinic pregă
tiți — îmi răspunde lo
cotenentul Andrei Dan.

— Așa este ! intervine 
locotenentul Pascu. 
Vrem să obținem califi
cativul „foarte bine"!

Ascult și tac. îmi pla
ce să-i privesc pe acești 
trei tineri piloți. Sînt la 
fel de entuziaști ca și în 
urmă cu un an, cînd e- 
rau încă în școala mili
tară superioară de ofi
țeri. La entuziasmul lor 
s-a adăugat maturitatea 
gîndirii. El se împleteș
te acum cu bogate cu
noștințe de specialitate 
pe care, zi de zi, coman
dantul escadrilei și pi- 
loții cu experiență le 
dăruiesc cu generozitate 
tinerilor piloți.

Vînătorii

Reporter : Prima întrebare 
e referă, firește, la semnifi

cația acestui festival.

Mihnea Gheorghiu : Festivalul 
de la Mamaia continuă să fie o 
confruntare a forțelor artistice, 
de creație și tehnice a produc
ției naționale de filme. Scopul 
său este de a stimula noile valori 
și de a le reconfirma pe cele 
deja afirmate. Festivalul are un 
caracter de lucru. El își merită 
numele de festival numai pentru 
faptul că este o sărbătoare a ci
nematografiei românești, care o 
dată cu succesul înregistrat anul 
trecut, în prima ediție a acestei

Mihnea Gheorghiu : Un lucru 
foarte important. Am reușit să 
impunem ceea ce se numește va
rietatea stilistică. Din acest an
samblu de individualități se 
desprind filmele psihologice ale 
lui Liviu Ciulei, filmele de mare 
expansiune al căror exponent 
este Mircea Drăgan, introspec
țiile psihologice realizate în film 
de Mihu Iulian și Manole Mar
cus, sau studiul personalității o- 
menești cu ajutorul sintezei ci
nematografice la Victor Iliu.

ATANASIE TOMA

Pe aerodrom viața 
pulsează din plin ca in
tr-un oraș. Mai ales în 
timpul zilelor sau nop
ților de zbor aerodromul 
cunoaște într-adevăr a- 
nimația orașelor.

Intr-o asemenea zi 
i-arn urmărit pe tinerii 
piloți de vînătoare, ca- 
re-și făceau „debutul" 
în zborurile de intercep
tare. Aveau chipurile 
grave. Peste citeva mi
nute, ei urmau să asal
teze înălțimile și să con
ducă avionul reactiv 
spre țintă. Vor reuși ?

TEODOR 
POGOCEANU

(Continuare 
in pag. a II-a)

(Continuare in pag. a Il-a)

neintirz.it


ARTA DE
aii vor încerca un 
surîs. Vor bănui în 
titlul nostru un pa
radox ori o glumă... 
Alții se vor mira : 
să fie vacanța, cu 
adevărat, un exa

men ? Se predă undeva arta sau 
știința de a-ți petrece vacanța ?

Nu, aveți perfectă dreptate, 
disciplina „Vacanța" nu se pre
dă nicăieri (deși ar fi fost foar
te bine !) Nimeni n-a organizat 
pînă azi seminarii... (poate cu 
timpul, într-o zi). Și nu există 
„legi"... îxistă doar o tristă ex
periență, a celor care din vina 
lor, (ori din neștiința lor) și-au 
irosit vacanța. Am dori să fie cîț 
mai puțini. Și mai există bucuria 
celor care, dimpotrivă', încearcă, 
se străduiesc, învață și reușesc să 
și-o trăiască din plin. Dar pentru 
a mări numărul celor din urmă, 
se cuvin explicații :

Te numeri printre miile de stu
denți care vor pleca în vara a- 
ceasta la munte. Vei locui la 
Predeal, Pîrîul Rece, Sinaia, vei 
urca pe Ciucaș, pe Omul sau 
vei cutreiera Făgărașul... Alături 
de tine, cunoscîndu-i abia acum 
cu prilejul vacanței, sute de vii
tori constructori, mclalurgi, geo
logi, poeți, obișnuiți ca și tine cu 
studiul îndelungat asupra cărții, 
în noapte. Dar muntele, cărările 
abrupte, piscurile — tocmai ca 
să te realizezi mai curînd — te 
vor supune la un mare examen 
al voinței și al efortului — al 
urcușului. Muntele nu te poate a- 
trage înainte de a-i fi cunoscut 
frumusețile. Culorile trebuie vă
zute, aerul respirat, cărările — 
asudate. E decisiv pentru proiec
tele tale. Și muntelui nu-i plac 
singuraticii. (E și aici o sugestie 
pentru marea reușită în viață). 
Drumurile vacanței — și fiecare 
minune în parte — te obligă 
să-ți comunici impresiile celui de 
alături de tine. Așa cum toată 
munca ta viitoare te va solicita 
să comunici... Pentru că de aici 
începe vacanța, de la acest plus 
de receptivitate față de „nemai
văzut".

Dar poate ai fost repartizat pe 
litoral, la Costinești. Emoția și 
bucuria te copleșesc. Abia aștepți 
să vezi marea. Alături de tine, 
înceroînd aceeași bucurie, alte 
cîteva mii de studenți. Și poate, 
n-ar fi rău ca statisticienii să 
calculeze într-o zi cite milioane 

Își zeci de milioane de lei s-au 
investit pentru ca aproape 14 000

de studenți să poată cutreiera în 
voie cărările munților sau să poa
tă tăia valurile mării „bras" 
„fluture", „crowl"...

Dar litoralul, eu construcțiile 
lui, reprezintă și el o disciplină, 
un curs care se cere studiat: al 
frumosului, al eleganței, al con
fortului. Și prilejul fericit al va
canței te obligă să vezi, să înțe
legi și să te pătrunzi de pasiu
nea, hărnicia și cutezanța con
structorilor acestor ani.

Vacanța are și un anume lim
baj. Serile, bunăoară, ajung să 
aibă, fiecare în parte, un nume 
al lor : seara cînd am dansat, 
seara de „întrebări și răspunsuri" 
a Casei de cultură a studenților, 
seara primului foc de tabără, 
seara cînd ne-a prins ploaia în 
munți, seara cînd aș fi vrut să-ți 
vorbesc....

Mai sînt și serile cînd găsești 
răgazul unei lecturi (dar din nou: 
ce citești ?) sau serile cînd, în- 
trerupînd lectura, te gîndești la 
planurile tale de viitor, la felul 
tău de a fi. Și e bine să discuți 
cu tine însuți, aprins, pătimaș, 
fără nici o cruțare.

Vin apoi, firește, ți serile atît 
de bogate în neprevăzut îneît 
nu te mai poți gindi la nimic. 
Un cunoscut poet, un savant, ori 
un simplu om trecut prin marile 
încercări ale vieții și cîștigind 
înțelepciunea, ei, — un om care 
în tinerețile lui nu s-a bucurat 
de nici o vacanță, dar s-a luptat 
pentru vacanța ta, parte inte
grantă din viața ta nouă — a 
venit special să-ți vorbească de 
munca lui, de convingerile sale 
profunde, de viitorul tău și al 
țării. Vorbește sutelor de studenți 
care s-au adunat să-l asculte, 
dar intervine acel moment unic 
de comunicare cînd încerci sen
timentul că ți se adresează direct. 
Și tu răspunzi din priviri ; am 
înțeles, am să-ți urmez exem- > 
piui.

Arta de a-ți petrece vacanța 
se învață greu sau ușor în func
ție de prețuirea pe care o a- 
corzi tu singur acestui neprețuit 
moment de reconfortare, de re
găsire și împlinire nouă a puterii 
de muncă, de relaxare în vederea 
unei noi concentrări a atenției, a 
capacității de a selecta esenția
lul, de a găsi semnificația majo
ră, de a descoperi prin efort, so
luția proiectului, cuvintul unic, 
ideea originală. Poate de aceea, 
înțelegîna ce înseamnă vacanța, 
vei înțelege și respectul pe care-1

datorezi... vacanței celui de-ală- 
turi. Sau, și mai bine, petrece-ți 
vacanța împreună cu el. Pentru 
că fără voia noastră, te-am des
prins de colegii cu care vei pleca 
împreună. Și te-ai străduit doar

trebuie să respire și ele parfumul 
subtil al vacanța. Veți faoe ex
cursii, asigurîndu-vă din timp 
hrana rece și itinerarii cum n-a 
mai străbătut niciunul din 
Sau, fie-mi iertată ordinea 
idei, oarecum arbitrară, îl 
critica cu toată asprimea și 
gența adolescenței voastre, 
responsabilul „seriei" că nu or
ganizează mai multe seri distrac
tive (cred și eu, criticați-1!), con
cursuri literare (mai multe !), că 
a adus, în sfirșit, numai benzile

voi. 
de 

veți 
exi-
pe

• In tabăra de pe malul mării, la Oxtinefti. își vor petrece în 
vara aceasta vacanța 6 240 de studenți.

• în tabăra de la Izvorul Mureșului, 900 de studenți, activiști 
ai U.T.M. și ai asociațiilor studenților, se vor odihni și vor face un 
rodnic schimb de experiență.

• Frumoasa stațiune Sinaia va găzdui prima consfătuire a cena
clurilor literare studențești; 200 de membri ai cenaclurilor vor 
face schimb de experiență, vor participa la un interesant concurs 
de creație inspirat din viața universitară, vor drumeți prin îm
prejurimi.

• în timp ce peste 8 000 de studenți se odihnesc in tabere. 
5 900 de studenți vor străbate țara in excursii pe itinerarii foarte 
diferite, pentru cunoașterea frumuseților și bogățiilor ei naturale, 
precum și a noilor podoabe cu care a fost înzestrată de mina har
nicului nostru popor în anii de după Eliberare.

• Tot în această vacanță se generalizează • frumoasă iniția
tivă : brigăzile complexe de studii și documentare- In vara aceasta. 
11 asemenea brigăzi, alcătuite din studenți de diferite speciali
tăți, se vor deplasa în diferite regiuni ale țării.

să pleci împreună cu ei, cu 
sechii tăi coechipieri ai „invinci
bilei" voastre formații (invinci
bilă în timp) ; cu colegii din ace
lași ansamblu artistic, laureat și 
el într-o zi; cu cu care
ai pus la punct , definitiv* toate 
marile probleme ale hteratum. 
ale artei, ale cosmosului— Și 
pentru că n-o să rabde mima pe 
niciunul din 'ol o să faceți sport 
și acolo sus în fața cabanei, sau 
jos de tot, pe faleză. Prevăd 
campionate ad-hoc și nu 
de șah... Veți prezenta programe 
artistice nu fără o notă de nn- 
provtzație— Programele v

cu muzică s-mfonir» Pentru 
varianta centrară, ane știe, poa
te nu va fi criticat

Un ultim aspect al vacanței ar 
fi întoarcerea pentru cîteva zile 
poate chiar sațxăminL la fami
lie. sau etan se ae apune ,.aca-

să". Acasă, în satul natal, acasă, 
în orășelul în care te cunoaște lu
mea de cînd erai „atîtica", acasă 
unde într-un singur an s-au 
produs atît de multe schimbări, 
încât începi să ai senzația că a 
trecut de la plecarea ta de acasă 
o veșnicie... sau cel puțin o via
ță. Și cu atît mai mult apare cu
riozitatea legitimă : Ce s-a fă
cut ? Ce se face ? Cum se poate 
face mai bine ? Și te pregătești 
din nou de plecare. Pentru că 
în aceeași perioadă a vacanței 
ai săptămînile de practică, săp- 
tămîni de muncă hotărîtoare în 
mijlocul celor care, după o ex
presie curentă azi, dar foarte bo
gată în sensuri — au avut încre
dere în tine, te-au trimis să în
veți, și așteaptă acum de la tine 
să le dovedeși că nu te-au aș
teptat în zadar. Tu, firește, te 
scuzi, ești abia în anul II sau în 
anul III, mai ai încă mult de 
învățat, și ai de învățat, mai ales, 
de la ei, de la acești oameni în 
mijlocul cărora ai venit să-ți faci 
practica. E o lume mai gravă, cu 
sarcini și răspunderi concrete, 
precise, răspunderi care se mă
soară în cifre de plan, în ritmuri 
de dezvoltare. Ceea ce te ajută 
să înveți sau să reînveți trăind 
în mijlocul lor ce înseamnă să 
răspunzi de fiecare secundă de 
muncă, de fiecare kilovat energie, 
de fiecare leu investit... Și fără 
să vrei, ajungi să te gîndești la 
obligațiile tale de mîine, care 
încep de azi, și simți nevoia să 
te integrezi dt mai curînd a- 
cestei uriașe armate a muncii, 
care întimpină cu entuziasm (ci
tește : noi eforturi și depășiri de 
plan) marile proiecte ale viitoru
lui cincinal.

Ți se deschide un drum, dru
mul unei largi afirmări, și e

bine să te gîndești cui datorezi 
viața ta nouă de azi.

în toamnă, te vei reîntoarce pe 
băncile facultății. Drumurile va
canței studențești vor rămîne în 
urmă. Dar forțele proaspete, cu 
care vei reveni, experiența săp
tămânilor de practică în produc
ție, bogăția impresiilor, vor dăi
nui muită vreme : îți amintești 
dimineața aceea, pe litoral, pri
ma dimineață când ai văzut ma
rea ?... Și soarele, răsărind par
că din valurile ei ? Ți-amintești 
vizitarea Bicazului ? a Argeșului, 
a Porților de Fier ? Ți-amintești 
întîlnirea cu savantul acela care 
a vorbit ore întregi de viitorul 
mașinilor cibernetice ? Ți-amin
tești de comunistul care a re
memorat, cu atît de discretă mo
destie, eroica lui „studenție" pe 
băncile Doftanei? Ți-amintești de 
ziua în care ai lucrat pentru 
prima oară 8 ore în producție și 
pentru prima oară ai fost lăudat ? 
Ți-amintești de toate răspunderi
le mari asumate în fața viitorului 
tău de mîine ?

Dar, ca să-ți poți aminti 
toate aceste proiecte, toate a- 
ceste întîlniri cu frumosul și ne
prevăzutul, toată poezia și tot ro
mantismul acestor zile de neuitat 
ele se cer înainte de toate, cu
prinse într-un plan realist al va
canței, se cer pregătite — și a- 
ceste pregătiri se fac în fiecare 
institut, în 
sitar de
U.T.M. și
— și abia

Arta de
asemenea celorlalte 
ea dăruire. Este a

fiecare centru univer- 
către organizațiile 
asociațiile studenților 
apoi trăite din plin.
a-ți petrece vacanța, 

arte, cere și 
opta artă.

DOREL DORIAN

I E
LALEAUA 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- 
teasca (orele 10,30; 15,30; 18: 
20,30). FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— cinemascop, rulează la Republi
ca (orele 8,30; 10,30; 12.45: 15; 
17; 19,15; 21,30), Festiva! (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), Tomis 
(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 — rulează la Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
JOE LIMONADA — cinemascop —

MATOGRAFE
i Sa

Z • 5

5-

în excursie la Lacul Capra 
din Munții Făgăraș

DUMINICA 29 IUNIE
8 50 G^resuca de 

9.00 Retete gospod 
tine pestru cop.: 
Iar. Fi!b 
Emisiune 
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siunea iar 
Progresul 
— C.SMS Ieși p Ste*?_ 
Brasov — Rapid Becareac. TO •) 
Jurnalul tele 
turtle lui 
întemnițatul

rulează la Central (orele 930; 
11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45). ARE 
NA CIRCULUI — rulează Ia Lu
mina (orele 10: 12; 14; 16; 1815; 
20,30). DOI BĂIEȚI CA PUNEA 
CALDĂ — rulează la Union (ore
le 16; 18,15; 2030). BINE ATI VE
NIT — BALETUL NEGRU DIN 
SENEGAL — rulează la Doms

rele 11,30; 13.45; 16: 18,15: 20 3?
Programe pentru copii — or» IO- 
ANIMALELE — SMULSE DIN 
ÎMPĂRĂȚIA SĂRII. nueaz* :» 
Timpuri Noi (orele 9; 11; 13- 15; 
17. 19; 21). NEAMUL SOIMĂRES- 
TILOR — cinemascop (aabeia 
serii) — SOPÎRLE — rulează ie 
Giulești (orele 16; 19). Modera 
(orele 10; 13; 16.15; 19.45). HAN-

rxLeizi
815». PE U5- 

SCOARTE 
la Vnan 
NUNTĂ 

IVEN'S 
(orele 10; 

20,30), Flimu- 
16; 18.15 : 20.30, 

ac: ’T"RE C ARE INFLO-

Ordinul
Ministrului Forțelor Armate

ale
Republicii Populare Române

lf iunie 196S

Nr. 23
București

IN VACANȚA

» -a
DCELE VADCWE 

:ore.a 153»; 18) 
CRON ~NEI CRIME — Oae-
«seoj» — PIETRE CARE ÎNFLO
RESC — reiează Ia Dram! Sirii 
(ostie 16; 18,15: 20.»). CASA 
RICORDi — FIONIERIA nr 3 1965 
— rulează la Cotroceni (orele 10»; 
15; 17,45; 20»). IANOSK (ambele 
serii) — rulează Ia Pacea (orele 
10; 16,15; 19,»). GODIN — cine
mascop rulează la Carpați (orele 
10; 12; 14; 16).

La 20 iunie sărbătorim Ziua aviației Republicii Populare Ro
mâne în condițiile muncii entuziaste a întregului popor pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român, eveni
ment de o deosebită însemnătate în viața partidului și a țării.

Prin grija permanentă a partidului și guvernului, în anii pu
terii populare, aviația patriei noastre — continuatoarea unor 
glorioase tradiții, a cunoscut o continuă dezvoltare, fiind în
zestrată cu avioane din cele mai moderne.

Conștienți de înalta misiune încredințată — apărarea spațiu
lui aerian al Republicii Populare Române — piloții, navigatorii, 
tehnicienii, întregul personal al aviației militare își însușesc zi 
de zi noi cunoștințe de specialitate, își perfecționează pregăti
rea militară și politică, întăresc continuu capacitatea de luptă 
a unităților și subunităților de aviație. Alături de toți militarii 
forțelor noastre armate, aviatorii sînt gata să apere cuceririle 
revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea noa
stră națională și, împreună cu armatele țărilor frățești socia
liste, cauza păcii și socialismului.

Aviația de transport, utilitară și sanitară aduce o contribuție 
de seamă la îndeplinirea sarcinilor dezvoltării economiei na
ționale, la ocrotirea sănătății celor ce muncesc. Ridicîndu-și 
continuu măiestria în arta zborului, piloții și parașutiștii spor
tivi obțin rezultate de performanță la concursurile republicane 
și reprezintă cu cinste culorile patriei noastre la concursurile 
aviatice internaționale.

Cu prilejul Zilei aviației Republicii Populare Române, felicit 
personalul aviației militare și civile și-i urez noi și însemnate 
succese în întreaga sa activitate.

Trăiască aviația Republicii Populare Române!
Trăiască Partidul Muncitoresc Român, conducătorul încercat 

al poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor 
noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — RepuWica 
Populară Română I

Ministrul Forțelor Armate ele 
General de armată EFONTIN 8ALAJÂN

INFORMAȚII
In urma taatativekxr tara 

au avut loc, la Bucure?- t~ 
zilele da 15 și 18 iun;* = 
între o delegație rorrAr» k 
una belgiană, s-a parafa: -
tul unui acord între R-P Ar
mână și Belgia asuțra 
poctului de mărfuri pe 
muri efectuat cu vetricuSe 
mesei ale. Acordul prevede 
cilitarea transporturi!-r 
de mărfuri între cel* 
țări, precum și înlesruri fc ea 
privește perceperea taxexr 
pentru circulația 
teritoriul km.

*

rutieri pe

(Agerpres)

Foto i N. NKSOLAESSU

Concurs al elevilor
școlilor profesionale

din industria

Dezbaterea proiectelor

de Directive

La Uzina 
„Republica" 
(Urmate din pag. I) 

unite organizate de uzină, fie
care dintre noi va trebui să 
acordăm o atenție deosebită 
studiului individual, pregăti
rii sale tehnico-profesionale — 
spunea acesta. Să folosim mai 
mult in acest sens cartea teh
nică, fie prin studiu indivi
dual, fie în cadrul unor con
cursuri permanente de verifi
care a cunoștințelor".

„Avem obligația de a perfec
ționa procesul de producție în 
așa fel incit să dăm o utiliza
re cît mai eficientă materiei 
prime —- releva tovarășul Mi- 
halcea Tască, laminorist-șef și 
secretarul organizației de par
tid. In eforturile noastre va 
trebui să fim și mai mult spri
jiniți de siderurgiștii hune- 
doreni, cărora le adresăm a- 
pelul tovărășesc de a ne livra 
numai țagle de bună calitate".

Fiind prezent la aceste dez
bateri, tovarășul inginer Ion 
Moldovan, director tehnic în 
Direcția țevi și profile din 
Ministerul Industriei Metalur

„Pelicanul alft“ 
la a doua ediție 

(Urmare din pag. I)

Festivalul de la Mamaia va 
face cunoscute publicului cîteva 
noi producții ale cinematografiei 
românești. Alături de „Pădurea 
spînzuraților", „Neamul Șoimă- 
reștilor“ sau „Gaudeamus igitur“ 
vOr fi prezentate în premieră 
filmele de lung metraj „Cartie
rul veseliei" în regia lui Manole 
Marcus, „Dincolo de barieră", 
film scris și realizat de Francisc 
Munteanu, „Runda 6“, film 
de aventuri și totodată debutul 
regizoral al lui Vladimir Popescu, 
precum și recenta realizare a lui 
Gopo „De-ași fi eu Harap Alb". 
La acestea se adună un mare 
număr de scurt metraje, docu
mentare sau de animație.

Succesele cinematografiei ro
mânești și-au găsit confirmarea 
și în faptul că ea a fost solicitată 
să participe la toate festivalurile 

gice, și-a notat această obser
vație.

Au mai luat cuvintul și alți 
laminoriști. Propunerile fă
cute, temeinicia lor sînt tot 
atîtea garanții care demons
trează hotărîrea iaminorișnlor 
bucureșteni de a îndeplini 
exemplar planul de producție 
pe acest an și de a traduce in 
viață mărețele sarcini ce le 
revin în viitorul plan cincinal- 

la fabrica de confecții 
și tricotaje București

(Urmate din pag H

duce la îmbunătățirea calitațh ri 
creșterea productivității mmer

In ședința de dezbatere a pro
iectelor de Directive an but cu- 
vintul aproape 20 de partx.oant: 
Fiecare a venit cu she și arte 
propuneri concrete, fiecare a ară
tat cu ce va contrbu- el perso
nal la înfăptuirea mărețelor sar
cini trasate de partid. Spxasn 
din propunerile făcute

• Serviciul tehnic să întoc
mească procesele tehnologice des
fășurate pe timpi normați ia a*a 
fel ca atunci cind se introdnee 
un produs în fabricație să ia sa 
mai facă schimbări de tehnolog?» 

cinematografice care te deeftșoe- 
ră pe meridianele fi paralelele 
globului părrăntetc. Numeroase 
personalități ale csnematograției 
românești sînt solicitate sd-0 a- 
ducă contribuția la conferințe F 
simpozioane oiaematogmfw» «•- 
ternaționale. De asemenea, ci
neaștii noștri participă la activi
tatea juriilor unor festivaluri in
ternaționale. Gopo a fost incitat 
să facă parte din juriul festiva
lului internațional pentru scurt 
metraje de la Annecy, Mircea 
Drăgan a fost cooptat în juriul 
Festivalului cinematografic de la 
Moscova. Ca o recunoaștere a 
valorii documentarului românesc, 
am fost solicitați recent de orga
nizatorii Festivalului de la Vene
ția, să desemnăm un român in 
juriul care va selecționa și pre
mia cele mai bune filme docu
mentare prezentate in ediția a- 
cestui an.

Reporter: După cite știm, 
ați făcut parte din juriul fes
tivalului de la San-Sebastian 
după ce mai înainte ați ocu
pat un loc asemănător la 
festivalul din Mar del Plata.

Pe cele trei benzi transpor
toare. de ia stalia de sor
tare a murei și modernei ba- 
cs-.e.-e Icnești—Găiești se 

setup zilnic spre rampa de 
încercare peste 3 500 tone de 
balast pentru mortare și be
toane necesare marilor șan- 
•.■ere din regiunile București. 
Argeș. Oltenia. Ploiești și 

Dobrogea

Foto: AGERPRES

Recent ați fost invitat să fa- 
eec parte din juriul festivalu
lui de la Cort precum și din 
■unul festivalului filmului 
c-entru tineret ce urmează să 
aibă loc la Cannes. 

M. G. : Este adevărat.
frestigrul pe care l-a dobindit 

dnema.ograria noastră ne obligă 
insă m eceiați timp. Aș dori ca 
această ediție a „Pelicanului 
alb“ si fie încă un pas spre con
firmarea prestigiului care te 
clădește prm munca tuturor 
cineaștilor noștri.

Specialiști pentru 
irigații

lUrmare din pag. 1/

.enurl sărăturate să fie pre
cizate lucrările agrofitotehnice 
și hidroameliorative necesare 
ameliorării acestor terenuri și 
punerii lor în exploatare.

Credem, în șfîrșît, că în 
proiectarea lucrărilor hidro
ameliorative să se țină cont

mai mult de părerea benefi
ciarului (a G.A.S. și trusturi
lor), avizarea documentațiilor 
urmînd a se face după o 
prealabilă studiere și consul
tare de către beneficiar. Sînt 
doar cîteva propuneri care, 
firește, nu epuizează toate 
măsurile ce trebuie luate 
pentru folosirea rațională a 
terenurilor irigate în vederea 
creșterii continue a producției 
agricole.

Aviatorii
(Urmare din pag. 1)

— Locotenentul Andrei Dan 
— la aparat! se aude o voce 
prin radio.

Andrei Dan pleacă în fugă 
spre avion căruia tehnicienii 
îi fac ultimele pregătiri. Se 
urcă în carlingă. Ne face un 
semn de salut cu mina. Peste 
puțin timp îi auzim vocea la 
radio :

— Aprobați decolarea !
— Aprob decolarea, vine 

prompt răspunsul conducăto
rului de zbor.

Încet, avionul se îndreaptă 
către start. Aici, se oprește o 
clipă, apoi se desprinde de pe 
pistă făcîndu-se din ce în ce 
mai mic pînă dispare. Lingă 
mine, locotenentul Zugravu 
îmi este ghid. Mă ajută să 
trăiesc alături de el, de co
mandanți, tehnicieni și ceilal
ți specialiști tensiunea „atacu
lui".

Vocea conducătorului de
zbor ne întrerupe discuția :

— Fii atent, „ținta" în
dreapta, în față.

Zugravu continuă:
— Acum, Dan s-a încordat 

ca un arc de oțel. Atenția îi 
este concentrată asupra apa
ratelor de bord, a direcției din 
care va apare „ținta" și înțele
ge, mai mult ca oricînd, imen
sa răspundere ce-i revine în 
asemenea clipe cînd știe că de 
el. de voința, curajul și măies
tria sa va depinde reușita 
misiunii. Acum vede „ținta" ! 
O vede clar, strălucind în soa
re. Va raporta ! Ascultați!

Vocea lui Andrei Dan se

constructoare de mașini
în Capitala a început sîmbătă 

faza pe țară a celui de-al VIII-lea 
Concurs pe meserii și ani de stu
dii al elevilor școlilor profesiona
le din industria constructoare de 
mașini. Iau parte la această fază 
aproape 200 de elevi, din cei a- 
proape 32 000 care au fost an
trenați în concurs.

Școlile profesionale, tehnice și 
tehnice de maiștri din această 
ramură de producție pregătesc 
cadre pentru aproximativ 50 de 
meserii, de la cele mai cunoscu
te — strungar, turnător, pînă la 
cele mai noi, ca: mecanici de lo
comotive Diesel-electrice, con
structori de televizoare, de apa
rate electronice, de mașini agre
gat și mașini-unelte cu coman- 
dă-program etc., în funcție de 
nevoile economiei naționale. în 
fiecare an numărul elevilor creș
te, în 1964—1965, de exemplu, 
au urmat cursurile anului I de 
învățămînt aproape 15 000 de e- 
levi, eu 1 500 mai mulți decât în 
anul precedent Față de primul 
an al planului șesenal, numărul 
elevilor din aceste școli a crescut 
de peste 2,5 ori. Creșterea este 
determinată de dezvoltarea con
tinuă a acestei ramuri a econo
miei noastre naționale.

(Agerpres)

aude intr-adevăr de undeva 
din eter :

— Văd „ținta"! Aprobați 
intrarea la atac !

— Aprob ! — răspunde
calm, ofițerul din punctul de 
comandă.

— Fiți atent, se apropie 
punctul culminant, spune Zu
gravu. El acum mărește vite
za și atacă.

Zugravu răsuflă greu, A 
trăit zborul colegului său cu 
atîta intensitate îneît a uitat 
de mine. întreb:

— Cît a durat totul ?
— Zece, maximum douăzeci 

de secunde...
Și avionul pilotului de vînă- 

toare Andrei Dan și-a făcut 
apariția deasupra aerodromu
lui.

Comandantul îmi spune cu 
mîndrie :

— E unul dintre piloții ti
neri care, sînt convins că va 
deveni un zburător desăvîrșit.

Locotenentul Dan aterizează 
așternînd ușor pe betonul 
pistei, pasărea argintie. Peste 
cîteva minute îl revăd surî- 
zînd.

la Uniunea Compozitorilor

La sediul Uniunii Compozi
torilor a avut loc o adunare 
consacrată dezbaterii proiec
telor de Directive ale Con
gresului al IV-lea al Partidu
lui Muncitoresc Român cu pri
vire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada anilor 
1966—1970 și cu privire la va
lorificarea surselor energetice 
și electrificarea țării în pe
rioada 1966—1975. Au partici
pat compozitori, muzicologi, 
lucrători ai Uniunii.

Adunarea a fost condusă de 
Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii Compozitorilor. Au 
luat cuvintul compozitorii Al
fred Mendelsohn, Domnica 
Dumitrașcu, Ion Dumitrescu, 
George Grigoriu, Matei Socor, 
Aurel Stroe, Dumitru Bughîci, 
Temistocle Popa, Teodor Bra- 
tu, Aurel Popa, Vasile To- 
mescu, muzicolog, și Gabriela 
Gorovei, secretarul organiza
ției U.T.M. Vorbitorii au ex
primat aprobarea lor unanimă 
față de prevederile Directive
lor subliniind însemnătatea a- 
cestor documente pentru dez
voltarea multilaterală a eco
nomiei și culturii pe drumul 
construcției socialiste în pa
tria noastră, pentru ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Ei au arătat că o dată 
cu dezvoltarea economiei, cul
turii, științei și artei, o dată 
cu apariția în cîmpul creației 
muzicale a noi și noi talente 
din diferite generații, s-au în
mulțit stilurile și s-au diver
sificat mijloacele de expresie 
artistică.

Manifestîndu-și recunoștința 
pentru grija partidului și gu
vernului față de dezvoltarea 
artei și culturii, vorbitorii au 
relevat însemnătatea îndru
mărilor prețioase pe care parti-

Sesiune
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
La Casa Universitarilor din 

Cluj se desfășoară lucrările unei 
sesiuni de comunicări și referate 
tehnico-științifice organizată de 
Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice și Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor pe 
tema lărgirii bazei de substanțe 

dul le dă oamenilor de artă. 
Ei au arătat că întîlnirea și 
schimbul de păreri cu condu
cătorii de partid, și de stat, 
ideile exprimate cu acest pri
lej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., constitue pen
tru compozitori și muzicologi 
un puternic imbold în activi
tatea artistică, creatoare.

Făcîndu-se ecoul întregii a- 
dunări, vorbitorii au subliniat 
sarcinile ce le revin de a crea 
opere de artă autentică pe 
măsura epocii noastre, opere 
care să reprezinte cu cinste 
poporul și realizările sale re
marcabile.

Participanții la adunare au 
adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Român în care 
se subliniază adeziunea totală 
a oamenilor de artă față de 
politica partidului și hotărî
rea de a nu precupeți nici un 
efort pentru a reda în opere
le lor cît mai veridic și con
vingător viața, preocupările și 
lupta poporului nostru, expri- 
mind cît mai plastic în lucrări 
muzicale realitatea minunată 
de astăzi pe care oamenii 
muncii o făuresc cu abnega
ție și eroism sub înțeleaptă 
conducere a partidului. Pă
trunși de importanța deose
bită a acestor documente și 
de justețea liniei politice a 
partidului, se spune în tele
gramă, membrii Uniunii Com
pozitorilor asigură Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Român de întregul lor 
devotament pentru cauza so
cialismului și a păcii, de ho
tărîrea lor neclintită de a con
tribui cu entuziasm la conti
nua înflorire a patriei.

(Agerpres)

științifică
minerale nemetalifere și valorifi
carea lor superioară. La sesiune 
participă cadre tehnice din di
recțiile tehnice ale unor ministe
re din Comitetul geologic, din In
stitutele de cercetări, reprezen
tanți ai unor trusturi miniere și 
ai unor întreprinderi care folo
sesc minereurile nemetalifere în 
procesul de producție.



ăsați globul pă- 
I mîntesc să se în- 
1 vîrtească și, închi- 

zînd ochii, încer
cați să atingeți cu 
arătătorul locul e- 
xact al insulelor 

Sandwich. Repetați-vă în min
te principiul lui Ârhimede sau 
teorema lui Thalles. Rezolvați 
de urgență o ecuație de gra
dul I.

E un exercițiu necesar pen
tru a intra în atmosfera sărbă
torii de azi.

Pentru că — și poare cu asta 
trebuia să încep — azi e săr
bătoare. Și nu pur și simplu 
duminică.

Ari e sărbătoarea cunoștin
țelor

Pentru perseverențe și zelul 
cu care, indiferent de starea 
vremii și de dispoziție perso
nală. baza ori înălțimea supra 
doi au indicat necontenit su
prafața triunghiului, pentru 
abnegația cu care. Ia orice oră 
de ri seu de noapte. Oltul s-a 
rărsar neccrtenu ta Dună-e, 
pentru constanta eu cart su
biectul a aieăturt neobosit 
Împreună eu p-e=in«r*I. pe 
viscol seu pe enniewlă. la Su
comb «au la Arad, o p-c?c=r-.e 
ESEcpU — tccte aceste euxoș- 
nuța și newumăzcte aiseze sfat

La te^bimie ie 4e au
stat să*W»mte euneștrusese a- 
TK^nJjsxe facr-un au ie Bufa-

ei oternusat De- au si jc» 
supă leșsri ia -e-ess-

PteMSri eaet 
snp^rs 
sncni au 

budkes eu Tac pe «ecnac
ruzrrapuim punea M ci esiea 
becher, ie oei octa parses, be

un moment emoționant: Direc torul școlii geneza* oe « acu 
Laurențiu, lnmrnind premii unui gna> de tir. .

un bărbat însoțit de doi băieți. 
Curînd o să observați însă că 
frecvența florilor devine prea 
mare. Parcă toate grădinile au 
ieșit să se plimbe pe străzi. 
Ieșiți și dumneavoastră in 
stradă. Luați-vă după flori. Cu 
siguranță că ajungeți o dată cu 
ele și cu cei care Ie poartă în- 
tr-o școală. Ocupați un loc în 
sala de festivități, plină pină 
la refuz. Priviți in jur și răs
pundeți sincer: la ori care alt 
spectacol ați fi participat, ați 
fi numărat oare atitea fețe 
zimbitoare ? Azi, în aceste săli

Azi nu-i pur 
și simplu
duminică!

s-au avîntat însă cu încredere 
încă de la început, și au făurit 
din dragostea lor pentru școală 
un toiag de drumeție trainic, 
care i-a sprijinit în clipele de 
oboseală, cu care au învins pas 
eu pas dificultățile urcușului.

Și acum iată-i in vîrf. Iată-i 
prezenți la emoționanta sărbă
toare cind cunoștințele însușite 
de elevi in cursul unui an 
școla* le dăruiește acestora pc- 
șaporto-I pentru a trece cu 
fruntea sus hotarele clasei ur- 
măzoa-e. Și tuturor — elevilor, 
profesorilor, părinților — le 
dăruiește zimbete.

Luați cu cu--.nea voastră un 
asemenea ri—.bet. Să vă înso
țească te meci, te teatru, te 
pUmbart—

Vi ra faifrvwuseța Htreaga 
si

Și seara, taasaze de c eâor- 
mt, eu ei pe bvze. rmrriri «■ 
vers ăia Krnmasn. huore-eși- 
ți-l pe Tudor te » sfat de 
ter-ji eu pcadsTȘi său icnp cu 
degetul pe pe-uă formate ben- 
zenxlxs, ss- exvagra rădăci
na pătrată dmsr-wa Xi~ăr 
oarecare. Ase păstra zim- 

U se

Comunicat
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Român, între 15 și 19 iunie a.c. 
o delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar a făcut o vizită 
prietenească în Republica Popu
lari Română.

în timpul vizitei a avut loc 
un schimb de păreri in probleme 
de intere» comun.

Din 
pet:<------ _ .
al Biroului Politic al C.C.

i partea română au partici- 
Ghecrghe Apostol, membru 

_ __1_ _____  2 ~ al
P.M.R., prim-vicepreședinte al

P.

Moțăind la umbra
fruntașilor

n fiecare an înaintea ccrroc.-.’e. de 
recoltare a cerealele:, in act.-.ze- 
tea coope rails elor agnco.e de 
producție din refonul 7 ,m:soera 
se înscrie o nouă juezare «atpa.-- 
tantă — recoftarea furatelor In 
parte producția celor peste 27 flOO

bovine și 70 000 ovine este hoMOM aaat eflrf 
se face cositul și conservatul ffKilu:

Cele 55 cooperative agricole de r-.-ză_r e 
din raionul TinUșoara au anul acesrc 5 hec
tare cu lucernă. Nu este o suptuâ^t mare, dar 
cositul și consen crec Krlnc .-se narue
cu întreținerea culturilor profitoare, cu c-re- 
gătirile pentru campania de rece-are a cerea 
lelor. eiectuarea Ia timp a lucrării ridică in 
fața cooperativelor agrico e prcb'.eme speclrx» 
de organizare a munc::. U—e e c _
privire la organizarea recoltării și cocse.-x-â-i: 
furajelor au fost discutate pe larg plenara 
Consiliului agricol raional din 22 ma: 5-a ncr- 
nit de la experiența bună acumulată lr. ar., 
ap.teriori de unitățile fruntașe — Pecfu-Aou. 
Otelec, Sinmihami Român ș; altele

în raionul Timișoara. In pragul recoMrii lu- 
raielor, timpul continuă sâ f:-e inrabri U-.rtd- 
țile întimpinau gretrtdti tn conaerwea finu
lui. Extinzlnd experiența valoroasă a i- .rics.- 
lor, in toate unitățile s-a stabilit ea reeoMaaa 
furajelor să se facă tn trei faze

Evident, este o lucrare care necesită urgentă 
in executare și. iirește. un x o.L m irc -e de mur- 
că. Ea a stat in această perioada ti in ceMniI 
atenției organizațiilor UjM, care a-au «aga- 
fat să contribuie Ia l-tot' :rec ncsu-:-
lor stabilite de conducerile cooperativelor agri
cole. La începutul lunii iunie, multe admiri 
generale U.T.M. au avut ca punct la omftnea «ie 
zi participarea tinerilor la recoltarea huejeiot. 
La Recaș și Certei, de exemplu, la adunările 
organizațiilor U.T.M. pe brigăzi au ioat nar&ati 
inginerii și președinții unttdtHor care mi ex
pus tn fața tinerilor măsurile Otbbtlite pentru 
recoltarea ș! conservarea finului. Din rind~z: 
celor mai destoinici au ’>5" - -'e‘e ee- r»
pentru clădirea șf-elo- d —-e —:
de aer reci dirijați si stra‘-.:: r ♦ de
paie și lucernă. La Oteler G:.? ?- s C--- - - 
organizațiile U.T.M. din sectorul zooteheuc 
cerut conducerii unităților sC le rec--- rsrs j 
lor suprafețe pe care să le recolteze tn pauzele 
de peste zi.

Chibzuindu-și bine forțele de cose dispun 
multe unități au terminat de s'.rins coasa !r" 
de lucernă cu toate că în creastă oe- oedt 
timpul a fost ploios și a trebuit sd se ucrere 
numai manual. In raionul Timisoarc pină : 
sfîrșituf săptămînii trecute, se slrfnsese coasa 
întli de pe 4 414 hectare din cele 6 100 hecta.-e 
cu lucernă existente

Concomitent cu recoltatul s-a destcsu-tP t: 
acțiunea de conservare. Prtma măsu-a .: i z- 
Consiliul agricol raional in această direcție a 
fost extinderea experiențe: unrtăti.tor din 
Peciu-Nou și Otelec, care Încă din an ■ trece
au trecut la uscarea finului cu ajutorul curenți- 
lor de aer reci diriiați. La inițiativa comitetului 
raional U.T.M., metoda a fost pe larg expltcată 
și la o consfătuire a tinerilor care hreieart Ir

jf 
pti 
*

Stadiu! lucrărilor agricole
în întreaga țară sta

rea de vegetație a cul
turilor este în general 
bună Lucrătorii din 
G.Ă.S., S.M.T. și ță
ranii cooperatori conti
nuă intens lucrările de 
îngrijire a culturilor 
pentru ca. prin- păstra
rea umidității din sol 
și distragerea buruie
nilor, să asigure plan
telor condiții cît mai 
bune de vegetație. Deși 
din cauza frecvenței 
ploilor care au căzut și 
în ultima săptămînă, 
lucrările de îngrijire au 
fost în bună parte stîn- 
ienite, totuși datorită 
bunei organizări
muncii, s-a reușit în 
majoritatea regiunilor 
ca prășitul să se facă 
pe mari suprafețe și 
corespunzător recoman
dărilor stațiunilor agri
cole experimentale. Se 
fac în prezent prașilele 
a Il-a și a III-a.

După cum rezultă 
din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii,

a

prașila a doua a fost e- 
fectuată pînă la 18 iu
nie pe 90 la sută din 
terenurile cultivate cu 
sfeclă de zahăr, pe 70 
la sută din cele ocu
pate cu floarea-soare- 
lui. iar la porumb și 
cartofi în proporție de 
40 la sută.

în regiunile Bucu
rești, Ploiești, Galați, 
Banat, Dobrogea și Ol
tenia lucrările de în
grijire a culturilor sînt 
mai avansate, iar în re
giunile Maramureș, Su
ceava, Crișana, Hune
doara sînt rămase în 
urmă.

Apropiindu-se peri
oada recoltărilor de 
vară este necesar să se 
continue mai intens lu
crările de îngrijire a 
culturilor, cositul și de
pozitarea fînurilor și să 
se ia toate măsurile 
pentru ca din prima zi 
de pîrg a cerealelor să 
se recolteze cu toate 
mașinile.

(Agerpres)

Ceaușesou, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Ch ivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președinte al Consiliului 
de Stat al R. P- Române, Iou 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române și 1 
membrii delegației C.C. 
P.M.R. După întrevedere a 
loc o masă tovărășească.

Ambele părți consideră 
eesar să dezvolte în continua
re relațiile de colaborare dintre 
cele două partide și țări, subli
niază necesitatea unor noi efor
turi pentru întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
pentru unirea tuturor forțelor 
care luptă împotriva politicii 
agresive a imperialismului.

Cele două părți condamnă a- 
gresiunea imperialismului S.U.A. 
în R. D. Vietnam și își exprimă 
solidaritatea deplină cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
pentru dreptul de a dispune li
ber de soarta sa.

Schimbul de păreri a decurs 
într-o atmosferă sinceră, priete
nească.

de 
al 

avut

ne-

Consiliului de Miniștri al R. 
Rcmâne. conducătorul delegației, 
Alexandru Birlâdeanu. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. vicepreședinte al Consi- 
lmlui de Miniștri al R. P. Româ
ne. Leonte Riutu. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
£ P.M.R_ secretar al C.C. al 
P M R . Ghizela Vass, membru al 
ca al P.M.R„ Pompiliu Maco- 
vte. adrunct al ministrului afa
cerilor externe. Mauriciu Novac, 
vi cepreședințe al C.S.P.

Drc partea ungară au partici- 
rst Gysla KâHai, membru al 
rirculc Pelitic al C.C. al 
PALS.U.. «itepseședinte al Con- 
riUni de Mî-y.; >j R p. 
Un tar» rooducătorul delegației. 
v.-rt Aice, membru al Biroului 
Pite ai CC al P.M5.V vfce- 
prasedtete ai Ctnoffiolui de Mi- 
r_str-. al R. P Ungare. Zoltân 
Vmiocss. membrr al Biroului 
Pelrtae al CC al P-M5.U. Joszef 
Voae. MulniekMrl R P. Ungare 
la București. Andras Gyeaes, șef 
admact de secte la CC al 
P.M5.V.

DeJecrpa CC al PJM-U. a 
rost p—tt—la Comitetul Central 
al P MR. de tovarășe Nicc-aa

.*•< c-

e ar ZT 
-z at ea

Generatoare

' CK t W <
-C-MC. Recent la Palatul culturii din 

lași a lost deschisă o expo
ziție a fotoamatorilor din re
giunea lăți. In fotografie: 
aspect din incinta expoziției.

*
în dimineața zilei de 19 iunie 

a.c. delegația C.C. al P.M.S.U. a 
plecat spre patrie. La aeroportul 
Bănoasa delegația a fost condusă 
de tovarășii Alexandru Bîrlădea- 
nu, Leonte Răutu, 
Florian Dănălache, 
Pompiliu Macovei 
Novac.

Au fost de față _ 
ambasadorul R. P- Ungare 
București, și membri ai ambasa-

Mihai Dalea, 
Ion Cosma, 
și Mauriciu

Jozsef Vince, 
la

de plasmă

■r jrc? *♦

La Baza de cereetăr. ștExp- 
ftce din Tumsoara t Acadea»??: 
R. P. Române s-an tochețat o 
serie de cercetări care au dn? la 
rezolvarea unor probleme tehrvce 
referitoare la introducerea tăie
rii cu jet de plasmă a metalelor 
în tehnica construcției de mapai. 
utilajelor chimice și altor instala
ții industriale. Specialiștii tunde
reni au reușit să elaboreze gene
ratoare de plasmă eu perform»-

țe la nivelul tehnicii mondiale, 
utihzate cu cele mai bune rezul
tate la tăierea de table de alumi
niu ți table de oțel aliat pînă la 
grosimi de 30 mm. Folosirea lor 
in producția industrială asigură 
mecanizarea operațiunilor de tă
iere a metalelor, creșterea pro
ductivității muncii și îmbunătă
țirea rad-tății produselor.

(Agerpres)

Săptămîna dramaturgiei romanești
Îîl 'nțunpinarea celui de-al 

IV-lea Congres al partidului 
între 19 și 26 iunie are loc în 
sala „Matei Millo" a Teatru
lui „Lucia Sturdza-Bulandra", 
JSăptămîna dramaturgiei ro
mânești", organizată de Comi
tetul de cultură și artă al o- 
rașului București.

Vor fi prezentate spectacole 
cu piesele : „Vlaicu Vodă“ de 
Alexandru Davîlla — Teatrul 
Național „I. L. Caragiale", 
„Ninge la Ecuator" de Dorel 
Dorian — Teatrul Muncitoresc 
e.F.R.", „Somnoroasa aventu
ră*1 de Teodor Mazilu — Tea
trul de Comedie, „Nimic nu se 
pierde dragul meu" de Io
nel Hristea — Teatrul „Lu
cia Sturdza-Bulandra", „Iu-

Astăzi in campionatul

categoriei A la fotbal

T
Iul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
• Boxerul italian Franco 

Brondi și-a păstrat titlul de cam
pion european la categoria u- 
șoară, învingîndu-1 prin abandon 
în repriza a 11-a pe spaniolul 
Kid Tano.

'“fi

• G ia.tasul de motocichsm 
dana 9W cmc, desfășurat în 
Ionia Maa a fost câștigat de an- 

M jae Hailwood pe o mo- 
tetâdaak Angosta înxmgătorul a 
‘tri-ătei 5M km in 2 h 28’09 
ca e medie orară de 147,53 lan. 
’n ura» acestei victorii, Hail
wood w menține pe primul loc 
r earnermatul mondial cu 24 
puncte, -irmat de Italianul Agos
to- — 18 puncte. La categoria 
250 cmc. eîxețianul Luigi Taveri, 
pâottnd o motocicletă Honda a 
acoperit 182 km în 1 h 25’15" 
medie orară 1-28.17 km).

• în meciul pentru titlul mon
dial la categoria mijlocie (clasa 
juniori) italianul Sandro Mazzin- 
ghi, deținătorul centurii, a fost în
vins prin KO în repriza a 6-a 
de compatriotul său Nine Ben- 
venuti.

e Cea de-a 5-a etapă a compe
tiției cicliste pentru amatori și 
independenți „Tour de l’Avenir" 
începe astăzi la Koln (R. F. 
Germană), urmînd să se termine 
la 3 iulie la Barcelona, după ce 
cicliștii vor fi străbătut circa 
2200 kilometri (13 etape) în cea 
mai mare parte pe șoselele Fran
ței Profilul traseului, care va 

caravana de la Koln la 
„ , apbi 

Atlanticu-

Sirene ? Nu I Sint înotătoare de performanță ale clubului ..Dinamo" in timpul unui antrenament

Foto : AGERPRES

SCURT

purta caravana de la Ko 
Roubaix, traversînd Belgia, 
le-a lungul coastelor

lui prin La Rochella și Bordeaux 
pînă la poalele Pirineilor, este 
relativ plat, dar ultimele trei 
etape vor prezenta dificultăți 
deosebite, favorizînd pe cățără
tori. La startul cursei se vor a- 
linia 15 echipe alcătuite fiecare 
din rfte opt alergători. Participă 
echipe din Belgia, Italia, An
glia, Olanda, Suedia, R. P. Po
lonă, Franța și pentru prima 
oară o formație de cicliști ro
mâni, avînd în componență șas» 
debutanți în curse de lung kilo
metraj (Bădără, Ciocan, Rusu, 
Suciu, Moldoveanu, Ciumeti) și 
doi consacrați : Constantin Du
mitrescu și Ludovic Zanoni. 
Foarte tînără ca medie de vîr- 
stă, echipa noastră are o sarcină 
grea în această competiție, oare 
a consacrat în ultimii ani aler
gători de mare clasă ca francezul 
Lucien Aimar, italianul Felice 
Gimondi, spaniolii Gabie» și 
Gomez del Moral.

(Agerpres)

U. C. E C. O. M.

base pe al 7-lea" de Coman 
Șova — Teatrul Barbu 
lavrancea". „N-ați văzut 
un tată“ 
Mustață 
Creangă",
Berciu —
ra, și „Oricît ar părea de ciu
dat" de Dorel Dorian — Tea
trul Mic.

De- 
dv. 

și I. 
„Ion

St.

de Ed. Jurist
— Teatrul 
„Hipnoza" de 
Teatrul C. I. Nbtta-

(Agerpres)

Concert studențesc
Zilele trecute în Sala Stu

dioului Conservatorului bucu- 
reștean a avut loc un remar
cabil concert interpretat de 
eîțiva dintre studenții Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu". In program au figurat 
Concertul pentru fagot și or
chestră de Mozart (solist Mi
hai Tănăsilă), concertul pentru 
vioară și orchestră de Sibelius 
(solist Vladimir Hîrsu), con
certul pentru clarinet și or
chestră de Weber (solist Vale- 
riu Bărbuceanu) și Concertul 
pentru harpă și orchestră (so
listă Irina Olteanu).

SMTAMlNA
VIITOARF PE ECRANE

„America, America"

America, America... stri
gătul minorităților asuprite 
din Turcia, strigăt de dez
nădejde Și speranță, Ame
rica, America, țară a visu
rilor prăbușite. Acesta este 
filmul lui Elia Kazan pentru 
care i s-a decernat premiul 
„OSCAR" in anul 1964.

Realizat de studierile din 
S.U.A.. filmul „America,

BRAȘOV (prin te
lefon). Inaugurată 
duminica trecută, 
cursa ciclistă inter
națională dotată cu 
trofeul „Cupa 
E.C.O.M." s-a 
piat de finală, 
nultima etapă, 
fășurată ieri, 
distanța de 
km — de la Miercu
rea Ciuc la Brașov 
— nu a produs nici o 
schimbare în fruntea 
clasamentului. De alt
fel, această etapă a 
avut o desfășurare 
mai calmă, în com
parație cu preceden
ta. Prima acțiune a 
fost întreprinsă de 
plutonul, fruntaș abia 
înainte de punctul de

cățărate de la Tus- 
nad, unde a sosit pri
mul ciclistul bulgar 
Atanasov. Apoi, sprin- 

intermediar de la 
Gheorghe a fostU.C. 

apro-

cîștigat de polonezul 
Sziylanny. In conti
nuare, plutonul a ru
lat compact, doar 
Ziegler a încercat o 
evadare, dar fără re
zultat. Cu 20 de km 
înainte de Brașov, ci-

clistul maghiar Rese- 
ru »-a desprins din. 
pluton fi, ndind pu
ternic, a reușit să 
treacă primul linia de 
sosire, ciștigînd etapa.

In clasamentul ge
neral individual, con
tinuă să conducă I. 
Ardeleana, urmat de 
N. Nictdescu la SI", 
I. Stoica la 54", Fr. 
Gera la 1’05", W. 
Ziegler la 1’20 ’, G. 
Moiceanu Ia 1’36“. 
Azi se desfășoară 
ultima etapă Brașov- 
București. Sosirea ca
ravanei cicliste va a- 
vea loc tn jurul orei 
18, pe stadionul „Re
publicii".

S. SPIREA

America" obține Marele 
premiu (Scoica de aur) la 
Festivalul internațional al 
filmului de la San Sebastian 
ți premiul Fiptesci la ace
lași festival.

Rolul principal este deți
nut de actorul Stathis Gial- 
lelis.

„De doi bani violete"

Gu filmul „De doi bani vio
lete", produs de studiourile 
franceze, spectatorii noștri _ 
tac cunoștință cu Jean 
Anouilh și în calitate de ci
neast, deoarece pină in 
prezent l-au cunoscut numai 
ca autor dramatic prin pie
sele „Ciocirlia", „Invitație 
la castel" și altele.

Rolul Therese este deți
nut de actrița Dany Robin- 
care a mai apărut la noi îrr 
filmele „Ștrengărită" și 
„Misterele Parisului".
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SAIGON. — Generalul Ngu
yen Cao Ky a prezentat sîmbătă 
dimineața, în cadrul une: confe
rințe de presă, componența nou
lui cabinet sud-vietname? Dm 
el fac parte 15 „comisari" nx- 
niștri — n.r.) — opt din sadul 
țării, șase din nora și umd dm 
provinciile centrale ale tă.-.:

Primul ministru. Ky, va repre
zenta cabinetul în Consiliul ie

de asistentă tehnică
*

PARIS. — La Festivalul inter
national al Ulmului militar de la 
Versailles au lost prezentate fil
mele românești „Ispita' și „Trepte 
spre lumină', produse de serviciul 
cinematografic M.F.A. Ele. s-au 
bucurat de succes.

D. GERMANA. 
Mueggel, înconjurai de ur. 
lanț de lacuri din impieju- 
rimile Berlinului, constituie 
unul din locurile de exc 
preferate ale berlinei

P
ublicațiile occidentale înserează 
uneori anunțuri prin care cei 
ce-și caută fericirea sînt in
vitați in Australia, „continentul 
posibilităților nelimitate". în pa
ginile presei australiene apar însă 
Știri de felul acesta:

„THE SUN": „Imigranții cutreie
ră străzile orașului fără o centimă

buzunar".
MELBOURNE NEWS": „Potrivit declarațiilor 

Downer, ministrul pentru problemele imi
granților, imigranții șomeri vor fi trimiși din 
nou in centrele speciale pentțu imigranți unde.
in măsura posi
bilului, li se vor 
da ajutoare*.

Revista vest- 
gennar.ă „DER 
SPIEGEL" a pu
blicat o relatare

al
zitat

ți 400 muncitori din Întreprinderile ei de la 
Sydney și Adelaide.

în mai, Ministerul Comerțului a făcut o an
chetă selectivă în 41 de întreprinderi industria
le. S-a constatat că în perioada 1 aprilie 1964 
— 1 aprilie 1965, 33 de întreprinderi și-au re
dus producția, iar 29 au redus numărul munci
torilor. în aprilie a.c. întreprinderile industriale 
din Australia au utilizat numai 74 la sută din 
capacitățile lor de producție. Ultimele date ofi
ciale publicate în aprilie arată că la sfirșitul 
primului trimestru al acestui an existau în țară 
126 000 de șomeri. După date publicate ulterior 
numărul șomerilor parțiali ajunge la aproape 

130 000. Cifra de 
250 000 șomeri 
parțiali și to
tali este o cifră 
impresionantă 
pentru Austra
lia care are o 
populație de nu
mai 10 milioane 
locuitori. (Tre
buie adăugat că 
în datele ofici-

posibilităților nelimitate44

VARȘOVIA. — La 18 iunie 
sosit Ia Varșovia, la invitația lui 
V. Trampczynski, ministrul comer
țului exterior al R. P. Polone, E. C. 
Redhead, ministrul de stat a! 
Ministerului Comerțului al Marii 
Britanii. Oaspetele englez a iost 
primit de P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, cu care a discu
tat probleme legate de dezvoltarea 
relațiilor comerciale și a colabo
rării economice polono-engleze.

In legătură cu această vizită, 
agenția P.A.P. arată că Marea 
Britanie este unul dintre cei mc: 
însemnați parteneri comerciali ai 
Poloniei în Europa occidental 
Schimbul reciproc de mărfuri intre 
Polonia și Anglia a atins 
cut suma de 75 milioane 
line.

GENEVA — La Palatul Na- 
(iumlor dă Genere își ctniti- 
nad lucrările Comitetul de a- 
nnență tef.'ucu ul Consiliul .ti - 
economic șs foăal OJi.U. cere 
discută cetrr-.tctea pe perioada 
7963—7964 și auscmblul pro- 
prumului idrpir de asistență 
tehnică fu cei 75 cni de ext- 
stenTî. Re^eriadu-se la pro
gramai lArgit, 7o« Datcu, șe
ful delepație: romăne, a su
gerat ca ajutorul tehnic să 
fie destinat acelor domenii ale 
economiei care oferă posibili
tăți de dezvoltare mai rapide. 
EI a «.sistat asupra necesită
ții descoperirii și punerii în 
valoare a resurselor naturale, 
planificării, industrializării și 
formării de cadre naționale 
bine pregătite Un mijloc 
eficace de perfecționare a 
specialiștilor țările în
curs de dezvoltare îl consti
tuie semiuarrile. colocviile și 
călătoriile de studiu. Progra
mul lărgit, a subliniat vorbi
torul, *rebi;ie să se afirme ca 
un factor de cooperare paș
nică. intr-un spirit de înțele
gere și respect mutual între j 
popoare ri

CAIRO. — La invitația 
lui R.A.U., la 19 iunie au sosit la 
Cairo într-o vizită de prietenie 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și Cen I, 
vicepremier al Consiliului de Stat.

Pe aeroport, ei au iost intimpi- 
nafi de primul ministru Aii Sobri 
și de alte persoane oiiciale.

guvernu-

anul tre
ji re ster- Lucrări pentru

stăvilirea inundațiilor

cpt 
oe> >vvzuul guvern 

coadns de Qoaă. Fyv vxba de 
Tran \ an Do la Mmftfrrul A-

Anh la M-nntrral Laăârdcr Pu- 
boce și Dmh Trinh Chinh la 
î—*■ * Generalul N cuven
Ilrni Co. comaodanriil regnnui a 
dooa m-htară. a fost num.t mi- 
mstra al apirirp. iar Tran Van 
Mmâ a tămas. cei pețm pentru 
moment, șeful statului mașor al 
forȘefor armate sod-vtetnameze.

în declarația făcută cocespoo- 
dentder de presă, primul mtms- 
tru Ky a subliniat că. in peezect. 
tara se află intr-o _s:tuațre criti
că*. El a afirmat că va acționa 
pentru depășirea riifirsikățiînr, 
dar. în cadrul umn -plan de 
austeritate*. Ky, a cerut, de ase
menea, întregii populații -Să de
pună eforturi' și _să facă sacri
ficii', pentru depășirea acestor 
dificultăți.

Postul de radio Saigon a a- 
nunțaL totodată. constituirea 
-Congresului forțelor armate", în 
care au intrat comandanți mili
tari ai tuturor genurilor de arme. 
Potrivit agențiilor de presă, el a 
fost alcătuit in confonrctate cu 
planul noului guvern și va fi 
.autoritatea supremă* în Vietna
mul de sud.

takjraati de la
Bcne-r.La. ^Această tabără imensă — scrie co- 

sooodentnl — care adăpostește aproape 6 000 
ioâgmdi. seamănă cu un lagăr de concen

tre d:n timrxil războiului. Pe oameni ii ține 
ti iatUfi bu Stnea ghimpată, ci dificultățile

Aproape in fiecare stat al Australiei au fost 
înființate acum asemenea tabere pentru Imi
granți. Conform declarațiilor autorităților, in 
decurs de trei-patru săptămâni, proaspeții ve- 
rtiti trebuie să se familiarizeze' in aceste la
găre cu noua lor patrie, căutindu-și totodată 
de lucru. „Familiarizarea' se dovedește însă a 
fi foarte dificilă: mii de familii sint nevoite să 
rămină In „lagărele speciale" un an și chiar 
mai mult.

De lucru nu este de-ajuns nici pentru austra
lieni. Concedierile sînt la ordinea zilei in in
dustriile textilă, constructoare de mașini și de 
automobile. Firma „General Motors Holden", 
de pildă, a anunțat la sfirșitul lui aprilie că 
„pînă la îmbunătățirea conjuncturii" concediază

ale cu privire la șomaj nu sînt incluse femeile 
măritate care și-au pierdut slujba, șomerii neîn
registrați și nici tinerii care au absolvit 
școala în anul școlar precedent și încă nu și-au 
găsit de lucru).

în cifrele oficiale nu figurează nici imigranții 
sosiți în ultima perioadă în țară și care sînt ne- 
voiți să trăiască în barăcile din lagăre. Soarta 
lor este mai rea decît a tuturor. „Autoritățile 
cate în alte condiții găseau în imigranți munci
tori docili și fără pretenții — scria ziarul 
„SYDNEY TRIBUNE" — s-au pomenit cu un 
material exploziv și cu probleme de nerezolvat. 
Situația disperată a imigranților nu poate să 
nu agraveze dificultățile economice ce se ridică 
in fața guvernului".

„Continentul posibilităților nelimitate' oferă, 
după cum se vede, largi posibilități de șomaj 
multora dintre cei ce vor să-și găsească acolo 
un rost în viață.

EM. RUCĂR

și adversarii lor

R. P. Ungară: I
BRUXELLES. — Pierre Harmel, 

fost ministru social-creștin și ac
tual președinte 
din acest partid, 
formarea noului guvern al 
a declarat sîmbătă că 
această misiune.

Criza politică din Belgia 
șată, după cum se știe, i 
demisiei fostului guvern de coali
ție social-creștin și socialist, con
dus de Theo Lefevre, a intrat în 
cea de-a 28-a zi.

al aripei valone 
însărcinat cu 

Belgiei, 
acceptă

i declan- 
în urma

Felul in 
toare < 
caută să fi 
S.UJL in 
cana, este 
iianceză 
N£*, care 
ăe mai sus. Personajul „rațio
nează* în felul următor : Să 
luăm un exemplu. Pe o insulă 
se găsesc 500 de americani a 
căror viață este amenințată de 
o eventuală, lovitură co munis- 
ta. Trimitem 500 âe pușcași 
de marină și numărul ameri
canilor amenințați devine ast
fel 1 000. Trimitem atunci 1 000 
pușcași marini. In felul acesta 
numărul americanilor amenin

țați se urcă la 2 000...

americane 
int-irvenția

Rep<u»z-a Dtunlxzî"
sdiriia:. de revista

.CANARD ENCHA1-
e publică caricatura

MOSCOVA. — După cum anun
ță agenția TASS, la 19 iunie au 
avut loc la Kremlin convorbiri 
Intre conducătorii P.C.U.S., și ai 
guvernului sovietic și Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugosla
via, secretar general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Au 
fost discutate problemele dezvol
tării în continuare a relațiilor din
tre cele două țări și a avut loc un 
schimb de vederi intr-o 
alte probleme de interes

BUDAPESTA. — Agenția 
M.TJ. anunță că la diferite 
lucrări pentru protecția împo
triva inundațiilor au luat 
parte, in noaptea de 18 spre 
19 iunie, 35 000 de persoane, 
din care 9 500 de soldați, 
regiunea orașului Mohacs, 
ambele maluri ale Dunării, 
fost pregătite rambleuri 
localizare. Aici, pentru con
struirea digurilor cu o lungi
me de aproape 2 km, s-au fo
losit 45 000 m cubi de pămînt.

Se anunță, de asemenea, că 
nivelul apelor Dunării pe te
ritoriul ungar a început să 
scadă ușor în cursul zilei de 
19 iunie.

n cercurile politice 
braziliene, hotărîrea 
adoptată la sfirșitul 
săptămînii trecute 
de Congresul Parti
dului Muncii pri
vind candidatura 
lui Helio de Almeida 
(fost ministru al co

municațiilor în guvernul pre
ședintelui Goulart) în alegerile 
din octombrie pentru postul de 
guvernator al statului Guanabara, 
este considerată ca o „provocare" 
la adresa celor care l-au răstur
nat pe Goulart.

Problema alegerilor din octom
brie pentru desemnarea guverna

torilor in 11 state între care Gua
na bara, Sao Paulo și Minas Ge
rais este problema politică numă
rul 1 care se pune în prezent în 
Brazilia. Alegerile promise pentru 
octombrie 1965 de președintele 
Castelo Branco sînt deocamdată 
nesigure, în ciuda desemnării u- 
nor candidați. Observatorii poli
tici apreciază că Branco ar putea 
amina consultarea electorală cu 
scopul de a împiedica reîntoarce
rea la putere a sprijinitorilor 
vechiului regim susținuți din cu
lise de oameni politici versați ca 
Kubitschek, Quadros și Goulart. 
Orice pronostic referitor la des
fășurarea alegerilor este riscant.

Intrebarea care se pune în mo
mentul de față este dacă mareșa
lul Castelo Branco și anturajul 
său, format din militari și civili 
(relativ moderați) vor reuși să 
impună o formulă care să lase 
corpului electoral o aparentă li
bertate de alegere, sau vor ceda 
în fața presiunilor exercitate de 
cercurile „ultra" care doresc să 
instaureze în mod fățiș un regim 
militar de esență dictatorială.

In urmă cu o lună aceste forțe 
„ultra" (ai căror purtători de cu- 
vînt se recrutează din rindurile 
coloneilor care au fost însărci
nați cu anchetele polițienești a- 
supra activității oamenilor politici 
și funcționarilor legați de regimul 
trecut) au început o puternică 
ofensivă împotriva lui Castelo 
Branco. Ofensiva a fost declan
șată în momentul în care Miguel 
Arraes (fostul guvernator al sta
tului Pernambuco) s-a refugiat 
la ambasada Algeriei. Cu acest 
prilej cercurile „ultra" au cerut 
lui Branco să dea o mai mare li
bertate justiției militare în re
primarea „activităților subversi
ve".

La provocarea, care venea în 
mod paradoxal de la cei care l-au

adus la putere, Castelo Branco nu 
a răspuns imediat, pregătindu-și 
riposta. După ce a sancționat pe 
cîțiva ofițeri care s-au dedat la 
arestări arbitrare în statul Goias, 
președintele a lăsat să se înțelea
gă că în următoarele săptămîni, 
comisiile militare de anchetă ar 
putea fi suprimate. Dorinței ex
primate de șeful statului de a se 
menține țara într-o legalitate con
stituțională, „durii" i-au răspuns în 
.JOURNAL DE BRASIL" afir- 
mînd că „nu vor ezita să pără
sească această legalitate pentru a 
împiedica o înapoiere efectivă pe 
scena politică a acelora conside
rați drept adversari ireductibili". 
In ciuda acestei amenințări, nu
meroși observatori consideră că 
„linia dură" nu pare să dispună 
de mari posibilități de manevră 
în sinul opoziției și nici chiar în 
cadrele superioare ale forțelor 
armate. „Recenta punere în gardă 
adresată de sectorul «ultra» pre
ședintelui Castelo Branco — a- 
răta agenția „FRANCE PRESSE" 
— ca și acțiunile febrile desfă
șurate în cursul ultimelor săptă- 
mîni de comisiile de anchetă sînt 
interpretate ca un cîntec de le-

bădă al unui grup foarte puternic 
zdruncinat de eșecul său în afa
cerea Arraes și convins că mare
șalul Castelo Branco nu se va 
lăsa abătut de la linia de mijloc 
pe care și-a trasat-o". Dar lucru
rile nu trebuie simplificate. Cu 
numai cîtva timp în urmă, Con
gresul brazilian a aprobat un a- 
mendament la constituție, potri
vit căruia se interzice tuturor a- 
celor care în trecut au avut o 
activitate considerată drept „in
compatibilă cu alegerea lor în 
funcții publice" — inclusiv gu
vernatori de state, președinte sau 
vicepreședinte al republicii — 
să-și depună candidatura la vii
toarele alegeri. Amendamentul a 
fost primit cu dezaprobare de 
partidele din opoziție, care l-au 
interpretat ca o cedare a pre
ședintelui Branco în fața cereri
lor „durilor", și o încălcare a 
drepturilor politice.

Opoziția este totuși dezorgani
zată și slăbită și nu se simte su
ficient de puternică pentru a-și 
angaja forțele într-o bătălie e- 
lectorală de amploare.

serie de 
reciproc.

relatează
de legă-

HANOI. — După cum 
agenția V.N.A., Misiunea_ ____
tură a înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze a 
adresat Comisiei Internaționale 
de Supraveghere pentru Vietnam 
un mesaj de protest, arătind că 
la 18 iunie avioane americane au 
bombardat și mitraliat în repetate 
rînduri centre populate din pro
vinciile Ninh Binh, Thanh Hoa și 
Nghe An, precum și din insula 
Hon Me.

SOFIA. — După cum anunță 
agenția B.T.A., Colegiul militar al 
Tribunalului Suprem al R. P. Bul
garia a pronunțat recent sentința 
în procesul unui grup de complo
tiști, cere au săvîrșit acțiuni in
compatibile cu legile țării. Acuza
ții au fost condamnați la pedepse 
cu închisoarea între 3 și 15 ani.

PARIS. — Primul ministru al 
Franței, Georges Pompidou, l-a pri
mit la 19 iunie pe L. V. Smirnov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care se află 
în Franța într-o vizită neoficială. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire amicală.

ales doar 
pregnante

trei tineri

MOSCOVA. — La 17 iunie la 
Moscova a fost semnat un contract 
în baza căruia în perioada 1966— 
1968 Finlanda va livra Uniunii So
vietice 13 cargouri, dintre care 
opt cu un deplasament de 12 500 
tone și cinci cu un deplasament 
de 12 200 tone. Totodată a fost sem
nat’ un contract pentru livrarea 
către Finlanda a utilajelor com
plexe tn vederea construirii nave
lor comandate de Uniunea Sovie
tică.

PE SCURT

Mărturiile unora 
din cei 650 de vo
luntari, care au ple
cat in Mississippi, 
în cadrul campaniei 
pentru drepturile ci
vile, au fost strinse 
în volumul „Scrisori 
din Mississippi", pu
blicat de curînd la 
New York. Secretara 
administrativă a Co
mitetului de coordo
nare a studenților 
pentru acțiuni nevio
lente, Elisabeth Sut
herland, care și-a a- 
sumat sarcina difi
cilă a editării volu
mului, a 
cele mai 
evocări.

După ce
voluntari au fost a- 
sasinați de rasiști în 
districtul Neshoba, 
teama s-a strecurat 
in rindurile partid- 
punților la campania 
pentru recunoaște
rea drepturilor civi
le, dar ei nu au dat 
Înapoi. Unul din vo
luntari scria din 
Ruleville: „E noap
te. E cald. Nu aprin
dem nici o lumină 
pentru că aici, unde 
locuim, nu sînt per
dele, ceea ce în
seamnă că ei (rasiș
tii) ne pot vedea și 
pot ținti, iar tu nu-i 
poți vedea. Țințarii 
te agasează și-ți to
cesc nervii. Teleio- 
nul sună din nou — 
pentru a cincea oară 
— dar nimeni nu 
răspunde la capătul 
firului. Acum știi că 
cineva, din cealaltă 
parte, care te urmă
rește, știe exact 
unde ești...".

Din descrieri re
iese că eforturile 
Comitetului de coor-

donare a studenților 
pentru acțiuni ne- 
violente de a pregă
ti pe cei care și-au 
exprimat dorința să 
piece pentru a iace 
propagandă in fa
voarea drepturilor 
civile nu s-au putut 
ediiica pe deplin a- 
supra atmosferei e- 
xistente in „sudul 
adine". Ia un veac 
de la desiiințarea cr
ucială a sclaviei. U- 
nul din voluntari 
și-a exprimat con-

americană 
toate aș- 

revista

REPUBLICA MALI. In timpul unei ore de curs la o școală din Bamako, capitala țării

așteptate și-au găsit 
oglindirea in scriso
rile trimise din Mis
sissippi celor de a- 
casă și adunate — 
după încheierea 
campaniei — in vo
lum.

Ecoul „scrisorilor' 
in presa 
a depășit 
teptările.
„Newsweek' compa- 
rind pe voluntarii 
din campania pentru 
drepturile civile cu

Scrisori
din Mississippi

sternarea după ce o 
negresă, solicitată 
să semneze un apel 
in favoarea drepturi
lor civile a ezitat 
îndelung, explicind 
in cele din urmă că 
„nu știe să semne
ze", tn această situa
ție, voluntarii au tre
cut tot mai mult la 
adevărate acțiuni de 
pionierat. „Am dat 
ajutor medical, se 
spune intr-o scrisoa
re, unui copil care 
avea un furuncul pe 
git și l-am sfătuit pe 
tatăl lui să-l ducă la 
doctor. Tatăl mi-a 
sărutat mina. Ca să 
ies din încurcătură, 
neștiind ce să fac 
i-am sărutat 
lui mina".

Scenele cele 
surprinzătoare, 
tuațiile cele mai ne-

și eu

mai 
si-

cei din generația 
trecută, care au ple
cat să lupte de par
tea republicanilor 
spanioli. „Este vorba
— scrie „Newsweek'
— de un cîmp de 
bătălie, care cere o 
angajare chiar cu 
prețul vieții".

...Adoptarea legii 
drepturilor civile și 
suplimentul ei privi
tor la înscrierea ne
grilor in listele elec
torale (in Senat cele 
19 voturi contra erau 
ale reprezentanților 
sudului alb) n-a fost 
exclusiv un „dar" al 
administrației, ci 
mai degrabă un re
zultat al perseveren
tei acțiunilor pen
tru egalitatea tu
turor cetățenilor din 
S.U.A.

Z. F.

IOAN TIMOFTE

EVENIMENTELE DIN ALGERIA
ALGER — Potrivit știrilor 

transmise de agențiile de 
presă, în noaptea de 19 iunie 
au avut loc în capitala Alge
riei evenimente care au dus 
la înlăturarea de la putere 
a președintelui țării, Ahmed 
Ben Bella. Unități ale arma
tei algeriene au ocupat punc
tele strategice din capitală, 
înconjurînd reședința guver
nului, a președintelui Ben 
Bella, precum și alte institu
ții guvernamentale. Legătu
rile telefonice dintre Alger și 
lumea exterioară au fost în
trerupte. în după-amiaza zilei 
de sîmbătă, postul de radio 
Alger a transmis un comuni
cat din partea unui Consiliu 
al Revoluției, care s-a consti
tuit și și-a asumat întreaga

putere în țară. Comunicatul 
poartă semnătura colonelului 
Houary Boumedienne, care a 
deținut pînă în prezent func
țiile de prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al apărării. In comu
nicat se arată că au fost luate 
măsuri pentru a asigura ordi
nea, securitatea și funcționa
rea în continuare a instituții
lor existente, că Consiliul se 
va ocupa de reorganizarea și 
redresarea economiei țării, și 
că Algeria va respecta angaja
mentele contractate pînă acum 
pe plan internațional. Sînt de 
asemenea expuse motivele în
lăturării președintelui Ben 
Bella, care este învinuit, prin
tre altele, de exercitarea pu
terii personale.

c ererea Austriei de 
asociere la Piața 
comună a trebuit 
să aștepte mai bine 
de trei ani pînă să 
fie luată în discu
ție. Depusă la se
diul C.E.E. la 15 
decembrie 1961, ce

rerea austriacă mergea în același 
pas cu comandantul plutonului 
A.E.L.S. — Marea Britanie — 
care, după cum se știe, făcuse 
un demers asemănător. Eșecul 
britanicilor a tăiat avîntul tu
turor celorlalți parteneri din 
A.E.L.S., cu excepția austriecilor. 
„LE MONDE DIPLOMATI
QUE" observa că „Austria a fost 
singura țară din A.E.L.S. care, 
după eșecul negocierilor privind 
adeziunea Regatului Unit la 
C.E.E. și-a menținut candidatu
ra de asociere la Piața comună".

Partizanii asocierii își justifică 
eforturile invocînd procentul ri
dicat al comerțului exterior 
austriac cu „cei șase" (cifra in
dicată este de 60 la sută). Prin 
urmare, afirmă susținătorii, e 
normal ca Austria să caute să 
beneficieze de deschiderea fron
tierelor vamale ale Pieței comu
ne. Asocierea Austriei la C.E.E. 
are însă numeroase implicații de 
ordin comun economic și politic.

Și toomai aceste implicații au fă
cut ca pînă în prezent negocie
rile să nu se soldeze cu rezul
tate concrete.

Prima dintre aceste implicații 
este determinarea compatibilită
ții asocierii cu „situația specială 
internațională a Austriei", adică 
cu statutul de neutralitate, sta
bilit prin Tratatul de stat din 
1955. Ziarul austriac „DIE

specifice, îi este interzisă această 
intrare". Ziarul afirmă apoi că 
din această cauză autoritățile 
Pieței comune „se străduiesc să 
prezinte soluții în vederea în
cheierii unui acord care să țină 
seama, în aceeași măsură, atît de 
situația internațională a Austriei, 
cit și de relațiile economice ale 
acesteia cu Piața comună".

Cînd, la 19 martie, au fost în

comerciale însemnate. Ziarul bri
tanic „TIMES" era de părere că 
„ceea ce ar conveni cel mai bine 
austriecilor ar fi o formă de a- 
sociere care le-ar oferi acces li
ber la Piața comună, fără a se 
interveni în legăturile lor în ca
drul A.E.L.S. sau al comerțului 
lor considerabil cu Europa răsă
riteană". Numai că, observă a- 
celași ziar, există toate indiciile

PRESSE" aprecia astfel situația : 
„Potrivit principiilor Pieței co
mune, la Bruxelles pare să se 
mențină punctul de vedere po
trivit căruia asocierea poate fi a- 
plicată acolo unde, după o peri
oadă de trecere, țării asociate 
i se poate oferi perspectiva in
trării complete în Piața comună. 
Acest 
labil, 
cia și 
striei, 
întruni condițiile de aderare de
plină la Piața comună, datorită 
însă situației sale internaționale

punct de vedere este va- 
de exemplu, pentru Gre- 
Turcia. Dimpotrivă, Au- 
deși este o țară care ar

sfîrșit inaugurate primele convor
biri, conducătorii Austriei au ți
nut să precizeze că tratativele în 
care se angajează nu vor afecta 
în nici un caz neutralitatea țării. 
Cancelarul Klaus a declarat că 
„guvernul austriac va trebui ca 
in cadrul tratativelor să urmă
rească realizarea unor acorduri 
care să nu vină în contradicție 
cu neutralitatea austriacă și cu 
angajamentele intemaționale“.

Asocierea Austriei la C.E.E. 
implică în continuare poziția Vie- 
nei față de A.E.L.S. și față de 
alte țări cu care întreține îelații

cei șase intenționează sa 
pună condiții dure și să insiste 
ca Austria să adopte, eventual 
după o perioadă de tranziție pen
tru adaptare, tarifele externe co
mune ale C.E.E. „Oricum s-ar 
deghiza — conchide „TIMES" 
—această condiție implică o 
opțiune între C.E.E. și A.E.L.S.". 
în condițiile în care „opinia pu
blică austriacă pare să se în- 
dîrjească în favoarea unor legă
turi și mai strînse cu A.E.L.S.".

Se pune apoi problema pers
pectivelor de dezvoltare pe care 
le-ar dobîndi economia Austriei 
de pe urma asocierii. Se remarcă,

ce-i drept, avantajul unor vîn- 
zări fără bariere vamale ridica
te, dar totodată este scos în evi
dență impasul la care Austria ar 
ajunge la un moment dat. Pu
blicația austriacă „DER OSTER- 
REICHISCHE STAND-PUNCT" 
făcea următoarea observație : Ce 
rol ar fi rezervat (în eventualita
tea asocierii la C.E.E. n.n.) 
unei țări, care în ciuda unui avînt 
relativ important, nu are 
forță corespunzătoare din punct 
de vedere economic, este 
lesne de întrevăzut: rolul unei 
țări care în curînd își va fi epui
zat potențialul, ale cărei resurse 
de materii prime, industrii, mij
loace de transport și linii do co
municație ar fi folosite pentru 
scopuri politico-strategice".

în sfîrșit (ne oprim aici, deși 
lista nu este epuizată), problema 
asocierii Austriei la Piața comună 
antrenează grupările politice in
terne în dispute care ar putea 
deveni violente, întrucît majorita
tea socialiștilor sînt împotriva a- 
socierii spre deosebire de popu- 
liști care, în linii generale, sus
țin asocierea.

Negocierile începute în martie 
vor continua, după unii observa
tori, încă multă vreme, pînă să 
se ajungă la vreun rezultat.

ION D. GOIA
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