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Deschiderea lucrărilor Conferinței 
naționale a fémeilor

Tntr-0 atmosferă sărbătorească, Joi dimineață s-au deschis în Capitală, în sala Palatului R. P. Romî- 
ne, lucrările Conferinței naționale 
a femeilor.La conferință iau parte peste 3 000 de delegate și invitate din toate regiunile țării — muncitoare fruntașe din fabrici și uzine, colectiviste care s-au distins în munca de întărire economico-organizatori- că a gospodăriilor colective, activiste pe tărîm obștesc, cercetătoare științifice, inginere șl tehniciene, profesoare și învățătoare, scriitoare, artiste, gospodine.Cu îndelungi aplauze și aclamații au fost întîmpinați la sosirea în sală tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer; Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu,

Leonte Răutu, Leon tin Sălăjan, Ștefan Voitec.La conferință participă membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducătorii unor organizații obștești și instituții centrale.Iau parte, de asemenea, numeroase invitate de peste hotare : Margarita de Ponce, vicepreședintă a Federației Democrate Internaționale a Femeilor, președinta Uniunii Femeilor Argentiniene, Olga Hva- lebnova, vicepreședintă a Comitetului Femeilor Sovietice, Dolores Ibarruri, militantă de seamă a mișcării mondiale de femei, reprezentanta femeilor spaniole, Maria Greilberger, membră a prezidiului Uniunii Femeilor Democrate din Austria, delegația femeilor din Bulgaria condusă de Rada Todorova, președinta Comitetului Femeilor Bulgare, Rujena Pikmanova, secre

tară adjunctă a Comitetului Femeilor Cehoslovace, Yang Yung-yu, membră a Secretariatului Federației naționale a femeilor din R. P. Chineză, Kim Sun Bok, membră în prezidiul C.C. al Uniunii Democrate a Femeilor din R.P.D. Coreeană, delegația femeilor din Finlanda condusă de Tyyne Tuominen, secretară generală a Uniunii Democrate a Femeilor Finlandeze, delegația femeilor din Franța condusă de Suzanne Pfrimmer, membră a Biroului de conducere a Uniunii Femeilor Franceze, delegația femeilor din R. D. Germană condusă de Edith Böttcher, președinta organizației de femei din raionul Neuer Brandenburg-Berlin, delegația femeilor din Indonezia condusă de Urni Sardjono, președinta organizației de femei gerwani, delegația femeilor din Italia condusă de Matilda di Pietrantonio, membră a Co

mitetului Național al Uniunii Femeilor Italiene, delegația femeilor din R.P.F. Iugoslavia condusă de Maria Bucarici Soljan, președinta Conferinței pentru activitățile sociale ale femeilor din Croația, Aya- ko Ishi, membră a Comitetului executiv al Federației organizațiilor femeilor japoneze, delegația femeilor din Polonia condusă de Vera Iackowska, membră a Prezidiului Ligii Femeilor Poloneze, delegația femeilor din Ungaria condusă de Ortutay Zsuzsa, secretara Consiliului Național al Femeilor Ungare, delegația femeilor din R. D. Vietnam condusă de Ha Thi Que, vicè- președinta Uniunii Femeilor Vietnameze.Președinta Consiliului Național al Femeilor, Maria Rosetti, a rostit cuvîntul de deschidere a conferinței,
(Continuare în pag. Il-a)
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Cuvintm tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
• » »

în slujba progresului

Dragi tovarășe și tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, Consiliul de Stat și guvernul Republicii 
Populare Romîne transmit un cald salut parti
cipantelor la Conferința națională a femeilor, 
milioanelor; de femei de pe întreg cuprinsul țării 
noastre. (Aplauze furtunoase).

Conferința națională a femeilor are loc în 
condițiile puternicului avînt în muncă al între
gului nostru popor pe toate fronturile construc
ției socialiste, ale entuziasmului determinat de 
mărețul eveniment istoric — încheierea colecti
vizării agriculturii, care a marcat victoria defi
nitivă a socialismului la orașe și sate. (Aplauze). 
înfăptuind politica partidului, oamenii muncii 
obțin importante succese în dezvoltarea indus
triei și agriculturii, în înflorirea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai, îndreptîn- 
du-se cu pași siguri spre desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Socialismul a adus, împreună cu celelalte 
adînci prefaceri revoluționare din țara noastră, 
și schimbarea radicală a situației femeii în so
cietate. Lichidînd complet și pentru totdeauna 
rădăcinile inegalității, asupririi și umilirii femei
lor, puterea populară le-a asigurat, o dată cu 
deplina egalitate în drepturi, respectarea dem
nității de om și cetățean, posibilități nelimitate 
de dezvoltare și afirmare a aptitudinilor și ca
pacității lor creatoare. (Aplauze).

In anii regimului nostru, din rîndurile po
porului s-au ridicat mii și mii de femei care, 
îndeplinind funcții de răspundere în întreprin
deri, instituții, gospodării colective, în organi
zațiile de partid, de stat și obștești, și-au atras 
respectul și stima oamenilor muncii prin abne
gația și priceperea lor. Peste 39 000 de femei 
sînt deputate în sfaturile populare, aproape 
15 000 inginere și tehniciene, 7 000 medici, 90 000 
lucrează în învățămînt, 17 000 au munci de con
ducere în gospodării colective.

Milioane de femei muncitoare, țărănoi, inte
lectuale, gospodine au adus o mare contribuție 
la toate victoriile obținute de poporul nostru pe 
drumul construcției socialiste.

Partidul, guvernul și poporul nostru dau o 
înaltă apreciere muncii creatoare, luptei avîntate 
pe care milioanele de femei din țara noastră o 
desfășoară, alături de toți oamenii muncii, pentru 
întărirea puterii economice a patriei, creșterea 
bunăstării celor ce muncesc, apărarea păcii în 
lume (Aplauze).

Consiliul național al femeilor, comitetele și 
comisiile de femei, sprijinindu-se pe ajutorul 
celor aproape o jumătate de milion de activiste 
obștești, desfășoară sub conducerea partidului 
o vastă activitate organizatorică și educativă în 
rîndurile femeilor de Ia orașe și sate.

Pentru rezultatele rodnice obținute, le trans
mitem tuturor, de la această tribună, calde 
felicitări și urări de noi succese în munca lor 
însuflețită, plină de abnegație. (Aplauze pre
lungite).

Tovarășe,
Prin murea forță socială pe care o reprezintă, 

femeile sînt chemate să aducă o contribuție

deosebit de însemnată la opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Muncitoarele, inginerele și tehnicienele care 
lucrează cu hărnicie și conștiinciozitate în dife
rite ramuri ale industriei, dînd numeroase do
vezi de eroism în muncă, de devotament față 
de patria socialistă au un rol de seamă de în
deplinit în lupta pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru înfăptuirea mărețului program 
trasat de Congresul al III-lea al partidului nos
tru. (Aplauze).

Este o înaltă îndatorire a conducerii întreprin
derilor, a organelor sindicale de a se preocupa 
de ridicarea pregătirii profesionale a femeilor 
muncitoare, de a Ie ajuta să-și însușească teh
nica înaintată pentru a putea obține rezultate 
tot mai bune în producție. Sindicatele trebuie 
să manifeste o permanentă grijă pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață și de muncă ale 
femeilor muncitoare.

Femeile de la sate sînt chemate să participe 
cu toate forțele lor Ia întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor agricole colective, la creșterea avu
ției lor obștești, la sporirea continuă a produc
ției agricole vegetale și animale, la crearea unui 
belșug de produse agro-alimentare.

Femeile care muncesc pe tărîmul științei, cul
turii și artei, al învățămîntului și sănătății pu
blice, a căror activitate și-a cîștigat de mult 
aprecierea poporului, au un vast cîmp de apli
care a cunoștințelor lor în munca pentru conti
nua dezvoltare a economiei, înmulțirea valorilor 
științifice și culturale ale patriei, răspîndirea 
culturii în masele largi.

Lucrătoarelor din comerțul de stat și coope
ratist le revine îndatorirea de a asigura deser
virea tot mai bună a oamenilor muncii, funcțio
narea civilizată a unităților comerciale, dome
niu în care mai sînt încă multe de făcut.

Femeile au nobila misiune de a crește și educa 
copiii, schimbul nostru de mîine, care va trăi și 
va munci în condițiile comunismului ; de ele 
depinde în primul rînd sădirea în sufletele co
piilor a patriotismului fierbinte, a devotamentu
lui față de cauza partidului, a dragostei de mun
că și respectului față de cei ce muncesc, a sen
timentului solidarității frățești cu oamenii mun
cii de pretutindeni. (Aplauze).

Organele și organizațiile de partid, organele 
de stat, organizațiile obștești au datoria să se 
ocupe îndeaproape de promovarea în funcții de 
conducere a cît mai multe femei, corespunză
tor cu aptitudinile și pregătirea lor, acordîndu-le 
un sprijin permanent în activitatea lor. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, mișcarea de 
masă a femeilor, sindicatele și celelalte organi
zații obștești, organele de stat și instituțiile de 
învățămînt și cultură, au datoria să desfășoare, 
cu forțe unite, o intensă activitate cultural-edu- 
cativă în vederea lărgirii orizontului cultural al 
maselor de femei de la orașe și sate și dezvoltă
rii trăsăturilor politico-morale, proprii omului 
nou, constructor activ și conștient al societății 
socialiste. (Aplauze).

Tovarășe,
Apărarea păcii constituie pentru întreaga 

omenire problema cea mai arzătoare a zilelor 
noastre. Ca urmare a cursei nebunești a înar
mărilor, provocate de cercurile imperialiste 
agresive, s-au acumulat stocuri de arme termo
nucleare care pot duce la transformarea oricărui 
război într-un cataclism fără precedent în isto
ria omenirii. Puterea crescîndă a statelor socia
liste, care stau cu hotărîre de strajă păcii, întă
rirea continuă a forțelor păcii în lumea întreagă, 
creează tot mai multe posibilități pentru înfrî- 
narea agresorilor, pentru destinderea încordării 
internaționale, pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial.

Femeile din toată lumea reprezintă o forță 
uriașă, vital interesată în apărarea păcii, do
rința lor cea mai fierbinte fiind aceea de a 
apăra viața copiilor cărora le-au dat ființă, a-i 
feri de grozăviile războiului. (Aplauze).

Alături de întregul popor, mișcarea de masă 
a femeilor din țara noastră sprijină cu toată ho- 
tărîrea politica externă de pace și coexistență 
pașnică promovată de partidul și statul nostru ; 
ele își unesc acțiunile cu cele ale femeilor din 
celelalte țări în cadrul uriașei mișcări mondiale 
pentru pace, militînd cu energic pentru zădărni
cirea uneltirilor războinice, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, pentru soluțio
narea pașnică a problemelor litigioase, pentru 
pace și prietenie între popoare. (Aplauze):

Consiliul național al femeilor, comitetele de 
femei sînt chemate să contribuie și mai activ la 
antrenarea milioanelor de femei din țara noastră 
în acțiunile de apărare a păcii, să dezvolte legă
turile de strînsă prietenie cu femeile din Uniu
nea Sovietică și din celelalte țări socialiste, co
laborarea cu organizațiile femeilor din toate ță
rile, să-și sporească aportul Ia activitatea Fe
derației Democrate Internaționale a Femeilor, 
să întărească solidaritatea cu femeile de pretu
tindeni în lupta pentru pace și progres social, 
pentru liniștea căminelor și viitorul fericit al 
copiilor. (Aplauze).

Comitetul Central al partidului, Consiliul de 
Stat și guvernul Republicii Populare Romîne 
își exprimă convingerea fermă că masele de 
femei de la orașe și sate, răspunzînd cu entu
ziasm la chemarea partidului, nu-și vor precu
peți nici de acum înainte eforturile pentru ca, 
împreună cu toți oamenii muncii, să facă patria 
noastră mereu mai puternică, mal înfloritoare. 
(Aplauze îndelungate).

Trăiască femeile muncitoare din țara noastră, 
participante active la opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste, la lupta pentru pace și 
prietenie între popoare ! (Aplauze).

Trăiască harnicul nostru popor și conducătorul 
său în lupta pentru socialism și comunism — 
Partidul Muncitoresc Romîn ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască și înflorească patria noastră — Re
publica Populară Romînă ! (Aplauze puternice, 
urale).

Și în activitatea petro
liștilor din schela Bol
dești se reflectă rodul 
bogat al colaborării ro- 
mîno-sovietice. Metoda 
sovietică a forajului cu 
turbina, bunăoară, a de
venit o metodă curentă 
de lucru care ne dă posi
bilitatea să obținem vi
teze de avansare sporite, 
să reducem prețul de 
cost pe metrul forat. Nu 
de mult, noi am introdus 
încă o metodă nouă 
din experiența petroliști
lor sovietici. Este vorba 
de forajul cu electrobu- 
ruț. Acest utilaj minunat, 
făurit de tehnica avan
sată a constructorilor 
comunismului, contribuie 
la forarea sondelor în- 
,tr-un timp mult mai 
uscurt. Not am realizat la 
una din sonde, cu ajuto
rul electroburului, viteze 
mecanice de lucru 
3—4 ori superioare 
todelor obișnuite.

Anul trecut, cînd 
legația țării 
condusă de
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a vizitat Uniunea Sovie
tică, noi am văzut cu 
multă bucurie din rela
tările presei, cu cîtă căl
dură au întîmpinat oa
menii sovietici pe solii 
poporului nostru. Ace
eași caldă ospitalitate, a- 
ceeași dragoste 
că o vor simți 
oaspeți sovietici 
mîntul patriei

NICOLAE STEFLEA 
sondor șef 

GHEORGHE DRĂGHICI 
maistru, schela petro

lieră Boldești

de- 
noastre, 

tovarășul

de 
me-

frățeas- 
scumpii 
pe pă- 
noastre.

Prof. JEAN LIVESCU 
rectorul Universității din București

Vizita delegației so
vietice de partid și gu
vernamentale condusă 
de bunul prieten al țării 
noastre, N. S. Hruș- 
ciov, este o expresie a 
prieteniei profunde care 
leagă poporul romîn de 
popoarele sovietice.

Această prietenie cu 
adînci rădăcini în isto
rie s-a cimentat puternic 
în acești ani în care 
poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, își fău
rește viața sa nouă, pă
șind în rîndurile strîns 
unite ale lumii frățești a 
popoarelor socialiste. Sin
tern Cu toții mîndri de 
rezultatele mărețe obți
nute prin munca plină, de 
entuziasm a fiecăruia 
dintre popoarele noastre 
în dezvoltarea economiei, 
în înflorirea culturii și 
artei.

Realitățile din U.R.S.S., 
din celelalte țări socia
liste atestă o dată mai 
mult că în condițiile so
cialismului școala, cultu
ra, știința se bucură de un 
avînt fără precedent. Se 
știe că societatea sovie
tică a devenit societatea 
cea mai cultă din lume. 
Este edificator în acest 
sens că, de pe acum, în 
Uniunea Sovietică există 
11 studenți la 1 000 locui
tori; în următorii 20 de 
ani numărul studenților 
se va întrel, atingînd 
cifra uriașă de 8 mili
oane. Cifra este de reți
nut deoarece încă în 1961,

în U.R.S.S. existau de 
trei ori mai mulți ingi
neri decît în S.U.A. Ne 
putem da seama ce po
tențial impresionant de 
știință, cultură și tehnică 
se află îndărătul acestor 
cifre, ce rezerve de cer
cetători științifici, de 
cadre didactice, de ingi
neri vor crește odată cu 
trecerea anilor.

In anii puterii popu
lare și în patria noastră 
învățământul de toate 
gradele a luat un puter
nic avînt. E grăitor să 
amintim în acest sens 
că față de 1938, numărul 
elevilor din clasele I-VII 
a fosț mai mare în acest 
an cu peste un milion, 
iar în instituțiile de în
vățămînt 
studiat cu 
denți mai 
în 1938.

Sprijinul 
list acordat 
de Uniunea 
toate domeniile se evi
dențiază și în marele nu
măr de cadre tinere pre
gătite în școala superi
oară sovietică : la Uni
versitatea din București, 
de exemplu sînt nu
meroși asistenți, lectori 
și conferențiari care și-au 
făcut studiile ca studenți 
sau ca aspiranți la uni
versitățile sovietice.

Profesorii și studenții 
Universității din Bucu
rești, alături de întregul 
nostru popor, salută cu 
deosebită căldură pe 
înalții oaspeți, soli ai po
porului sovietic prieten.

superior au 
55.000 stu- 
mulți decît

internaționa- 
țării noastre 
Sovietică în

Bucuroși 
de oaspeți
Pe sportivii României 

îi leagă 
prietenie 
sovietici, 
pioana 
LANDA 
amintesc 
octombrie 1950 cînd, cu 
prilejul „Meciului prie
teniei" de pe Stadionul 
Republicii, am cunoscut 
prima oară pe minună
ții sportivi sovietici.

Cencik, Press, Pisare
va, Pușkariova și alte 
sportive de frunte sînt 
pentru iubitorii sportu
lui atlete sovietice. 
Pentru mine ele sînt 
Taissia, Irina, Tamara, 
Maria sau Galina iar 
prietenia cu ele a tre
cut limitele stadionului. 
Le urmăresc cu viu in
teres marile succese ob
ținute pe plan mondial, 
activitatea pe care o 
desfășoară pentru prie
tenia cu toate popoare
le lumii, în slujba nobi
lei cauze a păcii. Și 
noi, sportivii români, 
sintern animați de ace
leași idealuri. In patria 
noastră socialistă spor
tul capătă un tot mai 
larg caracter de masă 
și este un factor activ 
nu numai de călire fi
zică a tineretului, dar și 
de educație patriotică.

Mă bucur că alături de 
toți oamenii muncii din 
țara noastră voi avea 
în curînd prilejul si-i 
întîmpin pe înalții soli sovietici, să le urez din 
toată inima un căldurot 
„Bun venit“»

o profundă 
de oamenii 

ne scrie cam- 
olimpică IO- 
BALAȘ. Îmi 
de data de 22

Prima cunoștință cu consiliul agricol

în timpul lucrărilor Conferinței naționale a femeilor.

æ IÜ

«few «Kt?

Rti'’ venimentul principal trăit la ■“^sate după încheierea colectivizării l-a constituit reorganizarea conducerii agriculturii, crearea consiliilor agricole. Sătean sau orășean — căci industria și agricultura se întîlnesc în viața de toate zilele a fiecărui cetățean — oamenii muncii au primit, deopotrivă, cu viu interes și deplină aprobare această măsură de mare însemnătate inițiată de partidul nostru. Cu sprijinul lor deschis și activ, schimbarea radicală preconizată de partid în conducerea agriculturii se înfăptuiește pretutindeni cu succes.Consiliile agricole raionale au fost constituite doar de cîteva zile. E greu deci să vorbim despre activitatea și realizările lor, cu atît mai puțin despre experiența lor. Ne-am oprit totuși într-unul din raioanele băcăoane pentru a face cunoștință cu consiliul agricol raional, cu planurile sale, cu cadrul nou în care urmează să-și desfășoare munca.O trăsătură principală a noii concepții de conducere a agriculturii este caracterul ei științific, competența incontestabilă a noilor organe.In raionul Tg. Neamț, sarcina conducerii nemijlocite a treburilor agricole a fost încredințată unui număr de 85 de specialiști, președinți de gospodării colective și alte cadre de răspundere din agricultura raionului. Un organism destul de larg pentru a putea dezbate cu temeinicie orice problemă și pentru a putea cuprinde cu operativitate toate unitățile agricole din raion ; un aparat destul de restrîns (din 85 numai 3 au muncă permanentă în consiliu) spre a-i asigura mobilitatea necesară.Pentru a putea conduce trebuie să cunoști la perfecție condițiile pedoclimatice ale raionului, situația economică a gospodăriilor, posibilitățile de dezvoltare ale diferitelor ramuri ale agriculturii. Precizînd aceste lucruri, inginerul Aurel Zbanț, președintele consiliului agricol raional, adaugă imediat că „fără asta nu poate fi vorba despre o conducere științifică, planificată a agri

culturii raionului“. Planul cuprinde măsuri precise, începînd de la întreținerea culturilor și pregătirea temeinică a recoltării, pînă la organizarea științifică a teritoriului gospodăriilor și punerea în valoare a marilor resurse existente în agricultură.Am pornit spre locurile care vor cunoaște în curînd efectul înnoitor al măsurilor prevăzute în planuri. „Iată — ne arată președintele consiliului agricol — de aci se vede o bună parte din moșia colectivă a timișeștilor. Gospodăria colectivă „Lunca Moldovei" cu 2 500 ha și 1 500 familii, se află în apropierea rîurilor Ozana și Moldova. Pină la cartarea completă a solului, colectiviștii vor fi ajutați să întocmească în 2—3 luni o schiță simplă de folosire rațională a pă- ■mîntului. De-a lungul apelor se va dezvolta o grădină de legume cam de 30 de hectare ; se va amenaja în toamnă și un iaz".In stînga se văd terenuri străpunse la întîmplare de drumuri, iar altele răzlețite în parcele mai mici. „Noul an agricol va trebui să găsească pămîntul organizat în tarlale de cîte 50—60 de hectare". El arată cu mina cam cum are să fie treaba asta, anulînd prin aer diferite drumuri și poteci inutile și în locul cărora vor crește multe tone de cereale.’H’n vocabularul organelor agri- ■“•cole ca și în vorbirea de a- cum a colectiviștilor a devenit foarte uzual -cuvîntul perspectivă.A ține seamă de viitor, a prevedea acest viitor, a munci cu perspectivă constituie de pe acum o trăsătură deosebit de evidentă a consiliilor agricole.Oamenii simt aceasta și poartă un mare respect noului sistem de conducere a agriculturii în care recunosc acea artă de a pătrunde în viitor, proprie partidului clasei muncitoare. Aici își găsește desigur explicația și dezbaterile vii, îndrăzneala cu care s-au abordat pro

blemele producției agricole în ședințele secțiilor consiliului,ca și dorința colectiviștilor din Țlbucani și Davideni de a-și uni eforturile în lupta pentru sporirea puterii economice a gospodăriei unite, sau insistența celor din Urecheni de a li se comunica la ce școală medie agricolă pot să trimită pe cei mai buni dintre -absolvenții celor șapte clase din sat.(fT^u privire la șeptel, tov. Va-*̂"nia  Iacob, medic veterinar, membru în comitetul executiv al consiliului agricol, care era pe teren în legătură cu organizarea taberelor de vară pentru vaci, ne-a expus în amănunțime cele două direcții ale planului, referitoare la creșterea vacilor :a) îmbunătățirea calitativă a efectivului de vaci prin selecție și înmulțirea rasei brune ;b) Punerea în valoare a resurselor imediate de creștere a producției de furaje și de sporire într-un termen scurt a producției de lapte.în ziua de prezentare a vitelor spre vînzare gospodăriei colective, poți urmări pe viu cum se realizează sarcinile stabilite. L-am în- tîl-nit la un astfel de punct pe tov. Victor Gogoașă, medicul veterinar al circumscripției, venit de curînd de la un institut din București. „Țăranul, care are vacă de vînzare nu se mai duce la tîœg cu ea, ci o oferă gospodăriei colective. îl auzi : „Ei ce spuneți tovarășe doctor, corespunde ? Nu e brună dar dă lapte mult", ne spuse el, introdueîndu-ne în atmosfera locului.„Am fost pentru, precizează medicul. Este nevoie și de ea în gos podărie. Asta nu înseamnă că nu urmărim brunizarea. Iată, la punctul de însămînțări artificiale lucrăm numai cu material de la reproducători din această iasă. S-au formal nuclee puternice de „brună" la gospodăriile din Crăcăoani, Bălțătești,
EM. PASCU

(Continuare în pag. Ul-a)
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Raportul prezentat de tovarășa Maria Rosetti DIN CUVÎNTARÏLE PARTICIPANTELOR LA CONFERINȚA

Sîntem profund emoționate de cuvintele rostite aici, în numele G.C. al P.M.R., al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romine de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.în numele milioanelor de femei din țara noastră pe care le reprezentăm la această conferință, mulțumesc din toată inima pentru înalta apreciere adusă de conducerea partidului și statului nostru muncii noastre, aportului maselor largi de femei la măreața operă de construcție a socialismului în țara noastră, pentru îndrumările deosebit de prețioase pentru întreaga noastră activitate de viitor. Salutul adus conferinței va rămîne în mintea și în inima femeilor din Republica Populară Romînă ca o chemare și un îndemn călăuzitor în munca și în lupta noastră pentru sporirea contribuției femeilor la desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră patrie.De la ultima Conferință națională a femeilor — a spus vorbitoarea — au trecut patru ani, timp în care poporul nostru, sub conducerea încercată și înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, a străbătut un drum bogat în înfăptuiri de însemnătate istorică, înfăptuiri care au fost încununate de victoria definitivă a socialismului la orașe și sate.Aplicarea cu consecvență a politicii partidului de industrializare socialistă a țării, de transformare socialistă a agriculturii a dus la creșterea neîntreruptă, an de an, a puterii economice a țării. Peisajul industrial de azi al patriei ne umple inima de o justificată mîndrie : mari centrale electrice, uzine, fabrici, construcții mărețe, noi orașe se înalță în întreaga noastră patrie. Imaginea satului din trecut, cînd țăranii trudeau din greu, cu unelte rudimentare pe pămîntul care nu era al lor, a rămas doar o tristă amintire. Lumina culturii, odinioară privilegiu doar al celor avuți, a devenit un bun al întregului popor.Profundele transformări revoluționare petrecute în țara noastră au schimbat din temelii și viața femeilor. Acordarea de drepturi egale cu ale bărbaților, condițiile create pentru folosirea deplină a acestor drepturi, căile largi ce li s-au deschis pentru a-și însuși orice profesiune și a se afirma în orice domeniu de activitate au dat femeilor adevărata demnitate de om și cetățean, bucuria de a trăi o viață nouă și de a se integra în munca creatoare a întregului popor. Acor- dînd femeilor încredere și prețuire, partidul și guvernul le-au dat posibilitatea de a păși spre cele mai înalte trepte ale vieții politice, economice și de stat. Femeia, care a trăit atîția amar de ani în exploatare, robie și întuneric, cunoaște azi fericirea fără seamăn de a munci pentru binele ei și al întregului popor.în economia noastră națională a- proape 30 la sută din numărul sa- lariaților sînt femei. Femeile reprezintă 46 la sută din totalul cadrelor cu studii medii și aproape 32 la sută din totalul cadrelor cu studii superioare. în forul suprem al statului — Marea Adunare Națională — sînt 77 femei deputate, în sfaturile populare peste 39 000, iar mai mult de 13 000 femei sînt distinse cu ordine și medalii.După ce a arătat cît de grea și lipsită de bucurii era în trecut viața femeilor, cît de neomenești erau condițiile în care ele munceau în fabrici și pe ogoare, indiferența criminală față de ocrotirea copiilor — statisticile arată că anual 100 000 de copii mureau înainte de a fi împlinit un an — vorbitoarea s-a referit pe larg la grija cu care sînt înconjurați astăzi în țara noastră mama și copilul. Femeile se bucură de concediu de naștere plătit de 112 zile, iar copiii pînă la 14 ani beneficiază de medicamente și asistență medicală gratuite. Mortalitatea infantilă a scăzut cu 60 la sută.Pentru tot ce alcătuiește viața noastră de azi, pentru bucuria muncii libere, constructive, pentru binefacerile culturii de care ne bucurăm din plin, pentru traiul nostru din ce în ce mai bun, pentru grija manifestată față de copiii noștri și de viitorul lor sîntem adînc recunoscătoare încercatului și gloriosului conducător al poporului nostru, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor sale istorice, Partidul Muncitoresc Romîn.Animate de năzuințele comune Sie întregului popor, femeile, pretutindeni unde muncesc, se simt răspunzătoare, alături de toți ceilalți oameni ai muncii, de mersul mereu înainte al patriei noastre. în fruntea tuturor femeilor din țara noastră stau harnicele, priceputele muncitoare din fabrici și uzine care contribuie cu elan la îndeplinirea sarcinilor planului de șase ani. în industria ușoară, unde femeile reprezintă aproape 60 la sută din totalul salariaților, planul de producție se realizează și se depășește ca și în celelalte ramuri ale industriei, an de an.Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste au stîrnit un puternic entuziasm în rîndul muncitoarelor. Peste 80 la sută din totalul femeilor muncitoare participă la întrecerea socialistă organizată de sindicate, iar numărul fruntașelor în producție se ridică la aproape 53 000.Femeile din industrie sînt chemate să participe și mai activ la întrecerea socialistă în vederea realizării și depășirii sarcinilor trasate . de Congresul al IÎI-lea al partidului, obiectivul central fiind obținerea de produse de calitate superioară. Noi, toate, oricare ne-ar fi profesiunea, sîntem și gospodine, putem aprecia însemnătatea lucrului de bună calitate. Ne place ca obiectele pe care le cumpărăm pentru casa noastră, pentru îmbrăcăminte să fie trainice și frumoase. Atunci cînd noi înșine creăm aceste bunuri, să

tuale își aduc aportul în toate domeniile de activitate. Față de 1938 cînd în întreaga economie a Romîniei lucrau 9 000 de ingineri — bărbați și femei, azi, numai numărul femeilor- ingineri depășește 11 000 ; femeile reprezintă astăzi peste 60 la sută din totalul corpului didactic. Intelectualele din țara noastră își aduc cu hărnicie și pricepere aportul la dezvoltarea continuă a economiei și culturii.Este de datoria comitetelor și comisiilor femeilor să antreneze în mai mare măsură și mai bine de- cît pînă acum pe intelectuale în activitatea ce o desfășoară pentru îmbogățirea cunoștințelor maselor de femei, pentru educarea lor în spiritul societății noastre socialiste. Nici o intelectuală adevărată nu se poate considera demnă de acest nume dacă titudine plină de solicitudine în cunoștințele pe care contactul cu publicul, sînt o dovadă concretă de dragoste pentru meserie. Lucrătoarele din instituțiile sanitare, care au în grija lor sănătatea oamenilor, dînd dovadă de o tot mai mare conștiinciozitate și inițiativă, vor avea satisfacția datoriei îndeplinite.în raport se arată în continuare că în toate domeniile de activitate numeroase femei au fost promovate în munci de răspundere, făcînd față cu cinste sarcinilor încredințate. Considerăm însă că este de datoria ministerelor și celorlalte instituții de stat, în ale căror unități lucrează un număr mare de femei, să se preocupe mai mult de promovarea în munci de răspundere a femeilor care se evidențiază prin pregătirea profesională și talentul lor organizatoric.în agricultură lucrează un mare număr de femei. Ele au adus o însemnată contribuție la istorica victorie a poporului nostru : încheierea colectivizării agriculturii. Nenumărate colectiviste participă cu entuziasm la lupta pentru întărirea economico-or- ganizatorică a gospodăriilor colective, contribuind cu pricepere și hărnicie la sporirea producției agricole vegetale și animale. Cele peste 17 000 de femei care fac parte din consiliile de conducere ale G.A.C. sau muncesc ca brigadiere, șefe de echipă, precum și miile de tehniciene agricole și inginere își îndeplinesc cu cinste îndatoririle ce le revin. •Hotărîrile Plenarei din aprilie anul acesta a C.C. al P.M.R. și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale au stabilit căile dezvoltării continue a agriculturii noastre în condițiile noii etape în care ea a pășit. După încheierea colectivizării rolul femeilor de la sate crește și mai mult. Sub conducerea organelor de partid va trebui să punem în centrul activității noastre îmbunătățirea muncii comisiilor femeilor din G.A.C., îndeosebi din unitățile noi create, pentru ca ele să îndrume energia și dorința de muncă a colectivistelor spre dezvoltarea continuă a gospodăriilor colective.Pentru a obține producții de cereale la nivelul sarcinilor tot mai mari ce se pun, femeile din agricultură sînt chemate să muncească cu și mai multă sîrguință în toate sectoarele, să efectueze lucrări de bună calitate și ia timp, să aplice tot ceea ce știința agrotehnică ne învață. în mod deosebit colectivistele care lucrează la cultura cerealelor sînt chemate să contribuie cu toate forțele lor la obținerea în acest an de pe suprafața de cel puțin 600 000 hectare teren neirigat recolte de peste 5 000 kg porumb boabe la hectar.Experiența de pînă acum a dovedit că femeile muncesc cu bune rezultate în sectorul zootehnic, dînd dovadă de pricepere în creșterea și îngrijirea animalelor. Este bine ca în acest sector să muncească un număr și mai mare de femei ; acestora li se cere să depună toată străduința ca prin îngrijirea rațională a animalelor să contribuie la creșterea șeptelului, la obținerea unor producții sporite de carne și lapte.Comitetele și comisiile femeilor vor trebui să îndrume tot mai multe colectiviste să muncească în sectorul avicol, deosebit de important pentru producția de carne și ouă, aducător de mari venituri. Comisiile femeilor pot propune consiliilor de conducere ale G.A.C. să încredințeze în întregime colectivistelor munca la fermele de păsări.în continuare, vorbitoarea s-a referit la marele aport pe care-1 pot da femeile la dezvoltarea legumi- culturii, viticulturii, pomiculturii și a altor ramuri aducătoare de mari .venituri.Referindu-se la importanța pe care o are învățămîntul agrozootehnic de masă, raportul arată că au fost obținute bune rezultate în antrenarea colectivistelor la frecventarea cursurilor agrozootehnice. Mai sînt însă unele G.A.C. în care un număr prea mic de femei au participat la cursurile agrozootehnice. Consiliul național, comitetele și comisiile femeilor au datoria să desfășoare o intensă muncă de organizare și îndrumare în rîndul femeilor pentru ca un număr cît mai mare de colectiviste să urmeze cursurile agrozootehnice de 3 ani, pentru ca toate cuprinse într-o învățămîntului masă.Ținînd seama rul colectivistelor care lucrează în sectorul avicol, sericicol și legumicol crește, propunem consiliilor agricole locale să organizeze în gospodăriile colective, acolo unde sînt condiții, cicluri de lecții pe aceste teme, la care să fie îndemnate să participe îndeosebi femeile.Pentru îmbunătățirea permanentă a muncii în rîndul femeilor din a- gricultură, Consiliul național, comitetele regionale și raionale ale femeilor vor trebui să colaboreze strîns cu Consiliul superior al agriculturii și cu consiliile agricole regionale și raionale.în orașele și satele patriei noastre, un mare număr de intelec-

folosim toată priceperea de care dispunem, să le facem astfel, încît să satisfacă și gustul celei mai exigente dintre noi.în continuare, în raport se arată condițiile tot mai bune care au fost create pentru ridicarea calificării profesionale a femeilor. Nivelul profesional ridicat le va permite să participe mai activ la consfătuirile de producție, să facă propuneri concrete în ce privește organizarea mai bună a muncii, să se afirme în număr tot mai mare ca inovatoare și raționalizatoare.Largi posibilități de manifestare a aptitudinilor lor, a spiritului gospodăresc se deschid lucrătoarelor din unitățile care prestează în mod direct servicii populației. în rețeaua comercială, în cooperația meșteșugărească, o muncă ireproșabilă, o a-

colectivistele să fie formă sau alta a agrozootehnic decă an de an numă-

le-a acumulat socialiste, po-noastră consi- este bu-

orașe care

nu le dăruie patriei porului.Femeile din patria deră că bunul obștesc nul fiecăruia dintre noi și că au datoria să-l apere și să-1 îngrijească. Milioane de femei de toate categoriile iau parte cu dragă inimă la înfrumusețarea orașelor și satelor, la ridicarea construcțiilor so- cial-culturale, la păstrarea fondului de locuințe, la redarea de noi terenuri agriculturii. Sînt însă domenii ale activității obștești în care femeile n-au fost suficient antrenate.Casele noi și frumoase care se construiesc peste tot în patria noastră sînt o avuție obștească care trebuie păstrată cu cea mai mare grijă. Este o îndatorire de cinste a femeilor să contribuie la buna lor întreținere.Principala sarcină a Consiliului național al femeilor, a comitetelor și comisiilor femeilor este desfășurarea unei intense munci politice și cultural-educative în rîndul femeilor. în toate regiunile țării, comitetele și comisiile femeilor, în colaborare cu instituțiile și unitățile de răspîndire a științei și culturii, au organizat cu participarea unui mare număr de femei numeroase manifestări cultural-educative, care au făcut cunoscute marile realizări obținute de poporul nostru în industrie, agricultură, în artă și cultură, dez- voltînd totodată sentimentele lor internaționaliste de prietenie față de femeile din celelalte țări care luptă pentru pace și progres social.N-am reușit însă în măsura necesară să asigurăm ca munca cultural-educativă să corespundă prin conținut și formă fiecărei categorii de femei căreia i se adresa. Considerăm, de asemenea, că nu am acordat atenția cuvenită răspîn- dirii cunoștințelor științifice. Mai avem multe de făcut în ce privește cuprinderea în activitatea culturală a maselor de femei de la sate și a gospodinelor din manifestă o mare sete de cunoștințe.Consiliul național, comitetele și comisiile femeilor au datoria de a se preocupa mai mult de e- ducația politică a femeilor, de cunoașterea mai temeinică de către ele a problemelor politicii partidului și guvernului, astfel încît să poată participa mai deplin, ca adevărate cetățene libere, la traducerea în viață a acestei politici.Referindu-se la diversitatea formelor folosite de comitetele și comisiile femeilor în munca educativă de propagare a concepției materialiste despre lume și societate, de combatere a superstițiilo», prejudecăților și misticismului, raportul a subliniat necesitatea îmbogățirii conținutului activității brigăzilor științifice, cercurilor de citit, lectoratelor pe probleme științifice, sanitare, pedagogice, literare, de e- ducație patriotică și cetățenească.Partidul și statul nostru consideră ca o problemă centrală instruirea și educarea copiilor, a tinerei generații în vederea formării omului nou, demn de epoca socialismului și comunismului. O mare răspundere în educarea copiilor, a tinerilor revine părinților, îndeosebi mamelor. Ei sînt chemați să sădească cei dintîi la copij trăsăturile morale ale omului nou : cinstea, modestia, sinceritatea, curajul, respectul față de părinți, de profesori, de cei vîrst- nici, să le insufle simțul datoriei, al dragostei pentru învățătură, să-i facă să îndrăgească munca, izvorul tuturor bogățiilor noastre. Nouă ne revine sarcina de mele în așa fel crească în spiritul profund față de cauza socialismului.Consiliul național trebui să conlucreze mai strîns C.C.S., C.C. al U.T.M. și cu Ministerul Învățămîntului pentru folosirea cu mai multă eficiență a cluburilor și caselor de cultură ale tineretului, a sălilor de clasă libere, a terenurilor sportive ale școlilor pentru organizarea unui program bogat, educativ și atractiv pentru școlari, precum și la supravegherea lor în pregătirea lecțiilor.Propunem, de asemenea, Ministerului învățămîntului să studieze posibilitatea îmbogățirii literaturii pedagogice pentru părinți ; Comitetul pentru artă și cultură să realizeze unele filme pe astfel de teme. Adresăm, totodată, un apel scriitorilor pentru ca operele lor să oglindească mai mult misiunea nobilă ce revine familiei — și în mod deosebit mamei — în educarea tinerei generații, să înfățișeze chipul luminos al celor mai înaintate femei, constructoare active ale socialismului.Una din preocupările importante este aceea de a asigura participarea tot mai activă a maselor de femei la activitatea gospodărească de interes obștesc. în jurul sfaturilor populare de la orașe și sate lucrează sute de mii de femei, contribuind activ și cu competență la rezolvarea problemelor economice, social-cultu- rale, edilitare. De mare însemnătate este activitatea pe care o desfășoară cele peste 10 000 de femei în echipele de control obștesc organizate 

a îndruma ma- încît ele să-i devotamentului partid, față deal femeilor vacu

de consiliile locale ale sindicatelor și sfaturile populare, care controlează felul cum funcționează întreprinderile comerciale, de fabricare și distribuire a pîinii, instituțiile sanitare etc.Pentru ca aportul femeilor în echipele de control obștesc să fie și mai mare, este necesar ca acestea să fie instruite periodic, sprijinite în activitatea pe care o desfășoară, să se dea curs sesizărilor și propunerilor lor juste, în așa fel încît activitatea echipelor de control obștesc să capete un caracter permanent și să devină tot mai eficace.Subliniind rolul activității organizatorice în lărgirea bazei de masă a mișcării de femei, în raport se arată că actuala formă de organizare și-a dovedit eficacitatea, ea co- respunzînd cerințelor de mobilizare șl educare a maselor de femei. Ținînd seama de sarcinile perioadei actuale, Consiliul național, comitetele și comisiile femeilor vor trebui să-și îmbunătățească în continuare munca organizatorică și politico-e- ducativă.în urma încheierii colectivizării agriculturii și pe baza experienței din ultimii patru ani a comitetelor și comisiilor femeilor, a apărut necesitatea îmbunătățirii normelor de organizare și funcționare a mișcării de femei, mai cu seamă la sate. Aceasta pentru a putea desfășura o muncă mai concretă legată de dezvoltarea economică a gospodăriilor colective, care să asigure, totodată, cuprinderea întregii mase de femei.De asemenea va trebui să îndrumăm mai concret activitatea comisiilor femeilor din circumscripțiile orășenești. întreaga activitate a comitetelor și comisiilor femeilor trebuie să se bazeze pe un larg activ obștesc, în care să fie antrenate femei din cele mai diferite domenii de activitate, avînd experiența și pregătirea politică necesare. Propunem ca atît la Consiliul național, cît și la comitetele regionale, raionale și orășenești să se înființeze comisii pe problemele muncii cultu- ral-çducative, economico-obștești și social-sanitare, iar la comitetele regionale, raionale și orășenești și comisii pentru problemele organizatorice.în încheierea raportului, vorbitoarea s-a referit la principalele evenimente internaționale. >Niciodată problema păcii nu a fost atît de arzătoare pentru întreaga omenire ca în zilele noastre. Pătrunse de grija profundă pentru destinele omenirii, țările socialiste luptă cu consecvență pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase, pentru apărarea păcii. Alături de celelalte țări socialiste, o contribuție activă la lupta pentru pace aduce țara noastră care militează cu hotărîre pentru dezarmarea generală și totală, pentru dezvoltarea colaborării și a- propierii între popoare.Propunerile de pace, concrete, constructive ale țărilor socialiste se lovesc însă în mod permanent de rezistența îndîrjită a cercurilor a- gresive, imperialiste, în frunte cu cele din S.U.A. care ațîță psihoza războinică, sporesc efectivele forțelor armate, continuă experiențele cu arma nucleară.Politicii cercurilor agresive li se opun astăzi forțe uriașe, țările socialiste în primul rînd, care dispun de o considerabilă forță economică și politică și de o incontestabilă superioritate militară, un număr tot mai mare de state nesocialiste, îndeosebi tinere state din Asia și Africa, unele state din America Latină ; clasa muncitoare din toate țările, avînd în primele ei rînduri partidele comuniste ; mișcarea de eliberare națională a popoarelor din colonii și din țările dependente. Mișcarea mondială a partizanilor păcii s-a dezvoltat în toate țările lumii.Sprijinind pe deplin politica externă de pace și coexistență pașnică a statului nostru, mișcarea de femei din R. P. Romînă își dezvoltă și își întărește necontenit legăturile de prietenie și solidaritate cu femeile dintr-un număr mereu mai mare de țări de pe toate continentele. în prezent, Consiliul național al femeilor întreține legături cu organizații de femei și reprezentante de seamă ale femeilor din 63 de țări.Vom întări neîncetat legăturile de prietenie cu femeile din Uniunea Sovietică și din celelalte țări socialiste de care ne leagă țelul comun și scump — construirea socialismului și comunismului. Vom dezvolta mai departe relațiile noastre cu femeile din țările capitaliste, care luptă pentru pace și progres social, cu cele din țările de curînd eliberate, din țările coloniale și dependente.Vom aduce o contribuție și mai intensă la activitatea Federației Democrate Internaționale a Femeilor — puternica noastră organizație internațională — care cuprinde în rîndurile sale aproape două sute de milioane de femei din toate continentele și desfășoară o activitate susținută pentru apărarea intereselor vitale de pace și progres ale tuturor femeilor.Pentru marea bucurie de a fi constructori ai socialismului, pentru toată viața noastră ocrotită cu dragoste, în fața căreia se deschid perspective nelimitate, mulțumim încă odată partidului nostru scump. Asigurăm Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej personal, că noi, milioane de femei — muncitoare, colectiviste, intelectuale, gospodine, însuflețite de sentimentul datoriei noastre față de patrie și de întregul popor, de conștiința demnității noastre umane, vom munci cu entuziasm alături de toți oamenii muncii pentru continua înflorire, bogăție și putere a patriei noastre socialiste, pentru victoria cauzei păcii în lume.
(Text prescurtat)

Cuvintul tovarășei Georgeta Dumitru, 
președinta Comitetului orășenesc al femeilor BucureștiAlături de toți oamenii muncii din Capitală femeile aduc o contribuție valoroasă la îndeplinirea importantelor sarcini trasate de partid. Muncitoare, tehniciene, inginere muncesc cu elan la realizarea și depășirea planului de producție, pentru reducerea prețului de cost și îmbunătățirea continuă a calității produselor. La întrecerea socialistă care se desfășoară în. întreprinderile bucureștene participă zeci și zeci de mii de femei. Comisiile femeilor, sprijinite de sindicate, își aduc contribuția la acțiunile întreprinse pentru ridicarea continuă a calificării muncitoarelor la nivelul cerințelor tehnicii noi, prin organizarea unor schimburi de experiență,

Cuvintul tov. Dobrița Dima, 
președinta G. A. C. din Platonești, regiunea BucureștiDe mulți ani gospodăria noastră colectivă din Platonești își află înscris numele printre gospodăriile milionare din regiunea București. Cu fiecare an, realizările gospodăriei, sporirea veniturilor și a fondului de bază au dus la creșterea bunăstării colectiviștilor și au schimbat înfățișarea satului. în 1961, fondul de bază a fost de 15 ori mai mare față de 1952, iar valoarea zi- lei-muncă a sporit simțitor. Peste trei sferturi din familiile colectiviștilor au case noi, iar garniturile moderne de mobilă, aragazurile, radiourile, mașinile de cusut își fac apariția în tot mai multe case.In gospodăria noastră colectivă sînt peste 400 de femei. Colectivistele cunosc bine planul de producție al gospodăriei, dînd dovadă de

Noi, cadrele didactice, sîntem conștiente de marea răspundere ce ne revine în pregătirea tineretului, în munca entuziastă pe care o desfășoară învățătorii și profesorii pentru instruirea Și educarea copiilor, își aduc aportul din toată inima și numeroase femei.Comitetul orășenesc al femeilor din Galați, în strînsă colaborare cu secția de învățămînt a sfatului popular și cu conducerile școlilor, a întreprins numeroase acțiuni -pentru răspîndirea cunoștințelor pedagogice în rîndul părinților și în mod deosebit al mamelor, pentru antrenarea lor la o colaborare mai strînsă cu școala.în orașul nostru funcționează 32 de lectorate pedagogice pentru pă
Cuvintul' tov. Elena Sirb, 

muncitoare la Uzinele de pielărie și incălțăminte-ClujUzina noastră de pielărie și încălțăminte din Cluj, ca și multe alte uzine din țară, a cunoscut în ultimii ani o mare dezvoltare. Datorită desfășurării largi a întrecerii socialiste, în primele patru luni ale acestui an planul producției globale a fost îndeplinit și depășit, realizîn- du-se economii în valoare de peste 1 500 000 lei. Tot în această perioadă s-au produs, peste sarcina prevăzută, 16 700 perechi încălțăminte de calitatea I și 1870 kg talpă. La aceste succese a contribuit și munca numeroaselor femei din uzină.în urmă cu cîțiva ani, în uzină
Cuvintul tov. Alice Săvulescu, 

membru corespondent al Academiei R. P. RomineLa conferința noastră de astăzi — a spus vorbitoarea — numeroase femei ne-au împărtășit experiența lor și ne-au înfățișat succesele obținute de gospodăriile colective. A- cestea se datoresc în bună măsură priceperii, talentului organizatoric și abnegației cu care tărăncile colectiviste muncesc pentru întărirea eco- nomico-organizatorică a G.A.C.Și intelectualele au datoria de a-și pune în valoare toate cunoștințele și experiența pentru dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste. La chemarea partidului și guvernului, numeroase femei — ingineri agronomi — au cerut să lucreze în unitățile agricole socialiste, acolo unde. se hotărăște soarta recoltei. Ele și alteDeschiderea lucrărilor Conferinței naționale a femeilor
(Urmare din pag. I-a)'Au fost alese apoi prezidiul alcătuit din 35 de persoane și comisiile de lucru ale conferinței.Conferința are la ordinea de zi :1. Raportul- despre activitatea Consiliului Național al Femeilor.2. Raportul Comisiei de cenzori.3. Alegerea Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă și a comisiei de cenzori.Primit cu aplauze puternice a luat cuvintul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a adresat Conferinței naționale a femeilor salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și guvernului R. P. Ro- mîne.Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu îndelungi a- plauze și ovații.Tovarășa Maria Rosetti a prezentat raportul la primul punct al or- dinei de zi.Raportul Comisiei de cenzori a fost prezentat de tovarășa Letiția Ionescu. Apoi au început discuțiile la cele două rapoarte.Au luat cuvintul tovarășele : Georgeta Dumitru, președinta Co

a unor cursuri de calificare, întrajutorarea la locul de muncă etc.Alături de muncitoarele din întreprinderi, un aport important la realizarea sarcinilor trasate de partid îl aduc femeile intelectuale, care participă activ la munca culturală de masă. Ne-a preocupat îndeosebi conținutul acestei munci, folosirea unor metode și mijloace diferențiate, potrivit gradului de pregătire a femeilor, al problemelor ce le preocupă. La ciclurile de conferințe, simpozioanele, serile literare și artistice organizate anul acesta de comitetele și comisiile femeilor, în colaborare cu diferite instituții culturale, au luat parte peste 150 000 de femei.
inițiativă și spirit gospodăresc. într-o adunare generală, organizația de partid și consiliul de conducere au pus în discuția colectiviștilor problema înlăturării risipei de zile- muncă, ceea ce înseamnă mărirea valorii acesteia și venituri mai mari pentru gospodărie și pentru colectiviști. Comisia femeilor a luat a- tunci inițiativa de a rezolva prin munca obștească a colectivistelor o serie de lucrări, care au fost făcute în zilele cînd nu s-a putut ieși la cîmp, din cauza timpului ploios. Au fost pregătiți astfel 1 000 de saci, care vor fi de folos la recoltatul păroaselor.Comisia femeilor din G.A.C. a cerut să ia în îngrijirea sa ferma de păsări. Vom crește anul acesta 18 500 de păsări, față de 10 000 cît aveam planificat, ceea ce înseamnă 

Cuvintul tov. Adriana Lupu, 
Învățătoare in orașul Galațirinți, organizate pe lîngă școli, care sînt frecventate cu interes de sute de femei. în același timp, am a- cordat o atenție deosebită problemelor pedagogice în cadrul ciclurilor de conferințe organizate la căminele culturale și la cercurile de citit.Referindu-se, în continuare, la a- jutorul pe care-1 poate da tipărirea unor materiale pe teme educative, vorbitoarea a spus : Apreciez ca bine venită propunerea făcută Ministerului învățămîntului de a îmbogăți literatura pedagogică pentru părinți și, mai ales, de a manifesta mai multă grijă pentru ca ea să fie larg accesibilă.La Galați, comisiile de femei au 

a luat naștere inițiativa „să realizăm la cît mai multe produse cele mai mici consumuri specifice pe țară și cea mai bună calitate", inițiativă care continuă să antreneze întregul nostru colectiv. Numai din economiile realizate în secțiile de croit în primele patru luni ale acestui an se pot confecționa în plus 16 000 perechi de încălțăminte.Referindu-se la condițiile create muncitorilor din întreprinderea în care lucrează, vorbitoarea s-a referit la o inițiativă luată de sindicat și comisia femeilor pentru a veni 
specialiste în domeniul agriculturii se străduiesc, alături de toți oamenii de știință, să creeze soiuri noi de plante, să găsească cele mai potrivite mijloace de obținere a unor producții ridicate, experimentează diferite metode de combatere a bolilor și dăunătorilor.Nu poate fi satisfacție mai mare pentru un om de știință care lucrează în agricultură, în biologie, decît sentimentul, că munca sa a ajutat ogoarelor gospodăriilor noastre să rodească mai mult și mai bine și că, prin aceasta, colaborarea sa cu țăranii colectiviști devine tot mai strînsă. Dar, pentru ca rezultatele cercetărilor științifice să-și poată da roadele, este necesar ca ele să fie 
mitetului orășenesc al femeilor din București, Emilia Chitoroagă, filatoare la întreprinderea „Țesătura“ din Iași, Dobrița Dima, președinta G.A.C. din comuna Platonești, regiunea București, Adriana Lupu, învățătoare din orașul Galați, Constantina Mititica, muncitoare în sectorul zootehnic al G.A.S. Segarcea, regiunea Oltenia, Elena Sîrb, muncitoare la Uzinele de pielărie și încălțăminte din Cluj, Maria Bodnar, președinta Comitetului regional al femeilor din Banat, Alice Săvulescu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, Letiția Cioro- garu, inginer chimist la Combinatul siderurgic din Hunedoara, Maria Ioniță, gospodină din orașul Bacău, Ecatetina Stancu, director al întreprinderii „7 Noiembrie“ din Capitală, Doina Moater, medic pediatru din Sibiu, Teodora Nae, brigadieră în G.A.C. din comuna Nicolae Bălcescu, raionul Călărași, regiunea București, Victoria Vasiles- cu, președinta cooperativei „Arta Populară“ din Breaza, regiunea Ploiești, Elena Iancu, vicepreședintă a Comitetului regional al femeilor — Iași, scriitoarea Lucia Demetrius, vicepreședintă a Consiliului național al femeilor, Elena Petcu, bibliotecară în comuna Dragalina,

Rezultatele muncii educative 'desfășurate de comitetele și comisiile femeilor din Capitală se pot aprecia și după numărul tot mai mare de femei care contribuie cu energia, inițiativa și spiritul lor gospodăresc la munca patriotică pentru buna întreținere și continua înfrumusețare a orașului, la păstrarea în condiții bune a fondului de locuințe, la controlul obștesc etc.Comitetul orășenesc al femeilor nu a folosit însă în suficientă măsură formele și mijloacele muncii culturale ce i-au stat la îndemînă. Această activitate trebuie să fie tot mai mult legată în viitor de sarcinile concrete ale construcției socialiste.
peste 950 de păsări la suta de Sectare. După cum vedeți, sarcinile trasate de partid, de a se ajunge la 500-600 păsări la suta de hectare, pot fi nu numai îndeplinite, dar și depășite.Cuvinte de laudă am și pentru colectivistele care lucrează la cultura mare și în legumicultură. Ele participă cu însuflețire la întrecerea dintre brigăzi și echipe, pentru calitate și terminarea la timp a lucrărilor.Urmînd calea arătată de partid, alături de întregul popor, colectiviștii din Platonești își făuresc un viitor luminos. Ca urcușul să nu fie însă întrerupt, avem nevoie de pace. De aceea, noi, femeile, alături de oamenii cinstiți din toată lumea, luptăm neobosit pentru apărarea păcii. I 
dus în rîndul părinților o muncă susținută pentru ca ei să țină o legătură permanentă cu școala. în întîlniri cu oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, îndrumate de organizațiile de partid și sindicate, comisiile de femei discută situația școlară a copiilor, scoțînd în evidență comportarea exemplară, rezultatele bune la învățătură obținute de elevii ai căror părinți colaborează cu cadrele didactice, în comparație cu situația necorespunzătoare a unor copii ai căror părinți nu trec cu lunile pe la școală.Ne propunem să căutăm și alte forme de ajutorare a familiei și a școlii în munca de educare a tinerei generații.
în sprijinul părinților. în cadrul uzinelor a fost amenajată o încăpere specială, unde copiii celor ce muncesc aici — elevi la școala elementară — își pregătesc lecțiile sub îndrumarea atentă a unor cadre didactice.Bogata activitate cultural-educativă desfășurată în întreprindere, la care sînt antrenate numeroase muncitoare, contribuie din plin la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a femeilor. Acest lucru se reflectă în participarea lor tot mai activă la îmbunătățirea procesului de producție, la viața obștească.
introduse în producție. Prin vizite la unitățile agricole, prin îndrumări date la fața locului, oamenii de știință care lucrează în agricultură trebuie să verifice aplicarea în practică a noilor cuceriri ale științei, potrivit cu specificul de climă și sol și cu nivelul de înzestrare tehnică al fiecărei gospodării colective.Istoria patriei noastre — a încheiat tov. Alice Săvulescu — nu șe mai scrie cu domnițe împodobite cu nestemate, care-și petrec zilele în huzur și lenevie. Domnițele noastre sînt muncitoarele și colectivistele fruntașe, eroinele muncii socialiste, înconjurate de recunoștința și stima întregului popor.
regiunea Iași, Elena Popa Ceaușes- cu, inginer agronom la G.A.S. Că- teasca, regiunea Argeș, Varvara Simon, secretară a Comitetului raional al femeilor — Miercurea Ciuc, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, Virginia Prahoveanu, colectivistă din comuna Hălchiu, regiunea Brașov, Natalia Popa, asistentă la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj, Ortansa Nicolau, lucrătoare la magazinul „București“, din Capitală. Maria Rădăvoi a prezentat raportul Comisiei de validare.Au luat cuvîntul Margarita de Ponce, vicepreședintă a Federației Democrate Internaționale a Femeilor, președinta Uniunii Femeilor Ar- gentinene, Olga Hvalebnova, vicepreședintă a Comitetului femeilor sovietice, Rada Todorova, președinta Comitetului femeilor bulgare, Ru- jena Pikmanova, secretară adjunctă a Comitetului femeilor cehoslovace, Yang Yun-Yu, membră a Secretariatului Federației naționale a femeilor din E. P. Chineză, și Tyyne Tu- ominen, secretară generală a Uniunii democrate a femeilor finlandeze, care au adus conferinței salutul organizațiilor de femei pe care le reprezintă.Lucrările conferinței continuă.(Agerpres)
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Semnarea acordului de colaborare 
culturală și șiiinfifică între guvernele 

R. P. Romîne și R. P. BulgariaLa 14 iunie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea a- cordului de colaborare culturală și științifică între guvernele Republicii Populare Romîne și Republicii Populare Bulgaria.Tratativele între delegația guvernamentală a R.P. Romîne și delegația guvernamentală a R.P. Bulgaria s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă.Acordul a fost semnat din împuternicirea guvernului romîn de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, iar din împuternicirea guvernului bulgar de Nacio Papazov, ministrul învățămîn- tului și culturii al R.P. Bulgaria.Acordul stabilește principiile colaborării culturale dintre cele două țări și prevede o dezvoltare largă a colaborării în domeniile științei, învățământului, culturii și artei, presei, radioteleviziunii, sportului și turismului.Șefii celor două delegații, în cu

vântul lor, și-au exprimat convingerea că noul acord de colaborare culturală și științifică va contribui la continua dezvoltare a relațiilor dintre popoarele romîn și bulgar.La semnare au fost de față : A. Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului, V. Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei Republicii Populare Romîne, Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, din Ministerul învățămîntului și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Din partea bulgară au asistat : Ivan Kinov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, Ivan Iotov, secretar general al Comitetului pentru prietenie șl relații culturale cu străinătatea al R.P. Bulgaria, membri ai ambasadei R.P. Bulgaria și Sașa Stoianov, regizor.
OsO

Vizita acad. V. A. Ambarțumian 
la Prezidiul Academiei R. P. RomîneJoi după-amiază, acad. V. A. Am- barțumian, președintele Academiei de Științe a R.S.S. Armene, președintele Uniunii Astronomice Internaționale, a făcut o vizită la Prezidiul Academiei R. P. Romîne, unde a avut o întrevedere cu acad. A. Joja, președintele Academiei R. P. Romîne, cu membri al Prezidiului Academiei și cu alți academicieni.

în continuare, acad. V. A. Ambar- țumian a conferențiat, în aula Academiei, în fața a numeroși academicieni, cercetători științifici și a altor oameni de știință, despre „Probleme de astronomie extraga- lactică". Expunerea savantului sovietic a fost viu aplaudată de asistență. (Agerpres)
ß. S. Cehoslovaca și Brazilia în Sinaia 

„Mondialelor“ de iotöal

Convorbiri despre dezarmare
La Moscova se simte din plin apropierea Congre

sului mondial pentru dezarmare generală și pace. 
Pregătirile pentru Congres sînt în toi ; Comitetul 
sovietic pentru apărarea păcii primește zilnic din 
toate colțurile lumii sute de scrisori în care se 
anunță participarea la Congres a noi 
nulități marcante ale vieții politice, 
culturale.

Spre a înfățișa cititorilor o imagine 
secvențe duse de poporul și statul

și noi perso- 
economice și

a luptei con- 
sovietic de-a 

lungul deceniilor pentru statornicirea principiilor 
leniniste ale coexistenței pașnice în relațiile dintre 
țări, pentru înfăptuirea năzuinței fierbinți a popoa
relor — o lume fără arme și războaie, pentru apro-

piere, înțelegere și colaborare între popoarele lumii 
— ne-am adresat unor cunoscute personalități ale 
vieții publice din U.R.S.S. Relatăm mai jos convor
birile pe care le-am avut cu prof. N. LIUBIMOV, 
specialist în probleme financiare internațio
nale, fost expert al Uniunii Sovietice la conferința 
de la Genova din 1922 și la alte conferințe interna
ționale, cu A. BOGOMOLOV, unul dintre cei mai 
vechi diplomați sovietici, fost ambasador al U.R.S.S. 
în Franța și Italia, fost reprezentant al Uniunii So
vietice în diferite comisii și comitete ale O.N.U., și 
cu V. KOCEMASOV, vicepreședinte al Comitetului 
sovietic de sprijinire a Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

N LIUBIMOV: Genova 1922

----------------- -------------------------------Participarea țării noastre la Colocviul international asupra spectacolului pentru marele public de la AtenaJoi dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre Grecia, artistul poporului Radu Beligan, pentru a participa la Colocviul internațional a- supra spectacolului pentru marele public, care are loc la Atena între 16 și 27 iunie. Colocviul se desfășoară sub auspiciile unor organizații internaționale de specialitate în colaborare cu U.N.E.S.C.O. în cadrul acestui colocviu vor fi organizate numeroase manifestări culturale, spectacole, expoziții, dezbateri între dramaturgi, regizori, compozitori, scenografi, arhitecți, tehnicieni, din diferite țări asupra multiplelor aspecte legate de arta spectacolului.La Expoziția internațională, care șe va deschide cu acest prilej, țara

noastră va fi reprezentată în cadrul secției de decoruri și costume și cea de arhitectură în teatru. Pentru prima au fost trimise machete și schițe de decoruri și costume realizate de 17 artiști plastici pentru spectacole cu piese romînești și străine. La secția de arhitectură în teatru vom expune fotografii și planuri înfățișînd cîteva din marile construcții destinate manifestărilor cultural-artistice : Sala Palatului R.P. Romîne, Circul de Stat.După cum s-a anunțat, în această perioadă vor avea loc la Teatrul „Herod Atticus“ din Atena și concertele orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu“.(Agerpres)
OsO-

INFOR
O Renumitul pianist sovietic Sviato

slav Richter a susținut joi seara, în sala 
Ateneului R. P. Romîne, al doilea recital 
în cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în tara noastră. Interpretarea magistrală 
dată de Sviatoslav Richter Carnavalului 
vienez și Sonatei în sol minor nr. 2 de 
Schumann, Polonezei-fantezie de Chopin, 
unor piese din ciclul Stampe de Debussy 
și Sonatei nr. 5 de Skriabin, a stirnit 
entuziasmul ascultătorilor. Prin aplauze 
care nu mai conteneau, publicul a re
chemat de mai multe ori pe marele artist.

® De două zile se află în Capitală un 
grup de 200 de tineri muncitori și acti
viști din Varșovia, membri ai Uniunii 
.Tineretului Socialist din R. P. Polonă, 
care întreprind o călătorie cu trenul prie-

M A T I I
teniei și al festivalului. Tinerii varșo- 
vieni au vizitat diferite cartiere ale Ca
pitalei, instituții culturale, parcuri, muzee 
etc. Joi seara, la Casa de cultură a ti
neretului din raionul Grivita Roșie, oas
peții au avut o întîlnire cu tineretul din 
Capitală.

® Artiștii Teatrului regional Bucu
rești au prezentat joi seara o nouă pre
mieră — comedia „Mateiaș Gîscarul" de 
Moricz Zsigmond, traducere și prelucra
re de Al. Andritoiu și Al. Marosi. Spec
tacolul a fost realizat în regia lui Vlad 
Mugur. Din distribuție au făcut parte 
Silviu Stănculescu, Victoria Dinu, Domi
nic Stanca, Ion Marinescu și alții.

(Agerpres)

Interesante ca spectacol și destul de echilibrate, semifinalele celui de-al 7-lea campionat mondial de fotbal au consacrat superioritatea e- chipelor Braziliei și R. S. Cehoslovace, care își vor disputa duminică la Santiago cea de-a 7-a cupă Jules Rimet.Iată o scurtă relatare a desfășurării celor două partide disputate miercuri seara :
Brazilia — Chile «—2 (2— 1)

Speranțele chilienilor de a ajunge în 
finala campionatului mondial au fost 
spulberate de jucătorii brazilieni. Din 
primele minute ei atacă dezlănțuit. în 
minutul trei, Garrincha trece printre a- 
părătorii chilieni, șutează puternic, Es- 
cutti e pe picior greșit, dar Râul San
chez salvează de pe linia porții. în mi
nutul 9 Didi, de la mijlocul terenului, 
lansează atacul care avea să ducă la 
deschiderea scorului. El pasează lui Ama- 
rildo, acesta prelungește cu efect ex
tremei stingi Zagallo. O centrare la semi- 
înăltime și Garrincha, din voie, înscrie 
imparabil. Chilienii nu se descurajează 
și atacă cu vigoare. Dar, în minutul 31 
brazilienii înscriu cel de-al doilea gol. 
La un corner executat de Zagallo, Garrin
cha, aflat la patru metri de poartă, reia 
cu capul în coltul din stingă. După acest 
gol brazilienii se retrag In apărare. Pre
sează echipa gazdă și în minutul 43 ar
bitrul acordă o lovitură liberă de la 20 
m. Interul dreapta Toro, trage extrem de 
puternic pe sus, Gilmar plonjează, dar nu 
poate să retină. Scor 2—1 în favoarea 
Braziliei;

La reluare, în minutul 47, Rodriquez 
trimite mingea în corner. Garrincha trage 
și Vava înscrie cu capul. 3—1 pentru 
Brazilia. Chilienii reduc scorul în minu
tul 62, în urma unei lovituri de la 11 me
tri, transformată de Leonel Sanchez. La

3—2 chilienii sperau în egalare, însă 
apărarea brazilienilor nu cedează. Trec 
din nou la atac și în minutul 77 
Vava înscrie din nou cu capul. Jocul se 
termină cu scorul de 4—2 pentru echipa 
braziliană.

R. S. Cehoslovacă — 
Iugoslavia 3—1 (O—O)

Rezistenta, condiția fizică și nervii au 
avut un rol decisiv în cea de-a doua 
semifinală. După o repriză egală, ceho
slovacii calmi, mai metodici și cu re
surse superioare, au reușit să străpungă 
de trei ori apărarea iugoslavilor, în timp 
ce ei au cedat o singură dată. înaintașii 
iugoslavi n-au mai fost însă la fel de 
eficaci și preciși în șuturi ca in meciurile 
cu Columbia și R; F. Germană. în pri
mele zece minute ei au avut ocazia să 
deschidă scorul, dar Scoblar a tras în 
bară. în minutul 11, la un contraatac al 
cehoslovacilor, Soskici este nevoit să 
plonjeze la picioarele lui Pospichal. Jocul 
este destul de lent și nici una din echi
pe nu riscă, păstrînd cîte patru fundași 
in apărare. Primul gol a fost înscris de 
Kadraba la 4 minute după începerea re
prizei a doua. Primind o pasă de la 
Pospichal, extrema dreaptă a tras puter
nic, Soskici a respins cu pumnii. însă 
tot spre jucătorul cehoslovac, care a 
reluat cu capul. Egalarea se produce în 
minutul 69. La o minge înaltă trimisă de 
la centrul terenului, Schroif iese dar nu 
poate reține și Jerkovici trimite mingea 
cu capul în plasă. Cehoslovacii ies în 
atac și înscriu în minutul 80. Novak de
gajează lung, Krasnak interceptează ba
lonul, driblează scurt, o pasă înainte lui 
Scherer și acesta plasează balonul în 
colț. în minutul 84 iugoslavul Markovici 
atinge mingea cu mîna în spațiul de 
pedeapsă. Arbitrul Dienst (Elveția) dic
tează lovitură de la 11 m. Scherer exe
cută impecabil, pecetluind scorul la 3—1. 
Rezultat cu care se încheie partida.

Ultimele meciuri din cadrul campiona
tului mondial vor avea loc la Santiago. 
Simbătă se vor întîlni echipele Jugo- 
slaviei și Chile pentru locurile 3—4, iar 
duminică, are loc finala : R.S. Ceho
slovacă—Brazilia, care va fi arbitrată de 
N. Latîșev (U.R.S.S.).

^îlînt amintiri care nu se pot <§puita niciodată — ne spune 
profesorul Liubimov. Așa, de pildă, nu pot uita conferința internațională de la 1922. Atunci sovietică în problemele nale.

Au trecut 
nii. Ascultăm cu toată 
latările interlocutorului 
care evocă acest însemnat episod 
istoric. Conferința din 1922 a con
stituit un prilej de puternică afir
mare a diplomației de tip nou, a 
diplomației sovietice.La Genova — subliniază prof. 
Liubimov — delegații tînărului stat sovietic au luat loc pentru prima oară la aceeași masă cu reprezentanții lumii capitaliste. Pentru a înfățișa în adevărata sa lumină acest eveniment, trebuie să precizăm că în prealabil — în ianuarie 1S22 — la Cannes avusese loc o conferință a țărilor Antantei la care s-a elaborat o rezoluție menită să aservească Rusia Sovietică pe plan economic și să zădărnicească cuceririle revoluționare ale popoarelor sovietice. La Cannes s-a hotărît convocarea conferinței de la Genova la care să participe și Rusia Sovietică. Organizatorii aveau să-i dea numele de „Conferința internațională economică" subliniind rolul ei „constructiv și promițător".Lenin considera că, în ciuda planurilor aventuroase ale Antantei, invitarea Rusiei Sovietice constituie o cotitură pe arena politicii internaționale. Sub îndrumarea personală a lui Lenin, delegația sovietică a depus o muncă uriașă pentru a pregăti documentele ce trebuiau prezentate la conferință, documente care aveau să-și gă

Genova am însoțit calitate de financiare
din anul delegația expert în internațio-

Prima cunoștință cu consiliul agricol
(Urmare din pag. I-a)Ghindăoani, Țibucanl, Păstrăveni etc'.Toată lumea este de acord că trebuie pus un accent deosebit pe producția de lapte. în prezent nu prea au cei din raionul Tg. Neamț cu ce se lăuda : media este doar ceva peste 1.600 de litri de la o vacă. Și asta pentru că în raion sînt gospodării cu producții foarte diferite, după cum sînt, în cadrul aceleiași gospodării, vaci care dau 10—15 litri lapte zilnic, alături de altele de la care nu se mulge nici cit de la o capră. „Vacile nu sînt îngrijite peste tot cum trebuie — ne atrage atenția tov. Oiteanu, secretar al comitetului raional de partid. Animalul simte și dacă-i dai în silă, darmite dacă' nu-i dai ce-i trebuie. Am nimerit într-o zi de sărbătoare la Tupilați, își aminti el. Era hora nestinsă de 2 zile. Afară veselie mare ; dar în grajd ? Vitele nu bău- seră apă de 2 zile. S-a discutat foarte serios cazul acesta. Acum, dacă vrei să vezi vite îngrijite ca la carte, potiește la Tupilați".învață oamenii ! Și învață bine. La aceasta contribuie desigur și o discuție ca cea de la Urecheni: ce înseamnă pentru noi, colectiviștii, că avem un fond de bază de 214 000 lei la suta de hectare și ce va aduce sporirea lui continuă; ori punctul din programul căminului cultural : Informare politică la brigada a 9-a pe tarla la cîmp.0 irește, un nou stil de muncă nu depinde numai de dorințade a-1 promova. Agricultura se face de către colectiviști, lucrători din Gostat, mecanizatori și încă de cineva — de specialiști. Aici a fost una din problemele cheie. Unde munceau și unde muncesc acum specialiștii? în majoritatea covârșitoare ei au trecut acolo unde este rostul lor — în unitățile agricole socialiste de producție.Această inițiativă a partidului, împreună cu crearea acelor organe în care conducerea treburilor agricole a fost încredințată cadrelor răspunzătoare direct de producție, determină schimbarea radicală a felului de a munci, de a controla, de a conduce și realizează cum nu se poate mai bine ideea centralismului democratic. Hotărârile trasate de partidul nostru și de guvernul nostru, izvorîte din experiența și ce

rințele vieții, dezbătute de jos pînă sus, se înfăptuiesc cu precizie și convingere de cei care de fapt le-au inspirat.„Acum nu este suficient — ne spunea un tovaraș din consiliul a- gricoi — ca specialistul să comunice în scris de la raion calendarul lucrărilor agricole cu mențiunea că : în gospodăriile puncte, puncte, se vor face următoarele lucrări de la caz, la caz... Acum este nevoie de el în gospodărie, unde împreună cu consiliul de conducere stabilește concret ce este de făcut, trece la a- plicare și răspunde de calitatea indicațiilor și de rezultatele obținute. Așa se pune problema!"Chiar așa se pune problema. Și specialiștii s-au dovedit mult mai buni decît puteau să apară din hățișul de hîrtii la care lucrau în diferite bhouri pînă nu de mult.Colectiviștii spun cu bucurie despre inginerii veniți de curînd : „Parcă ar fi la noi de cînd lumea". Ne-a fost dat ca exemplu, ing. agronom Cozma din Petricani. El e tot una cu colectiva. S-a legat strîns de oameni și oamenii de el. I-au aranjat o casă, i-au făcut șaretă. Nu fac un pas fără eă-1 consulte, fără să-l întoarcă și pe-o parte și pe alta cu tot felul de întrebări „mai științifice". Dar oamenii îl respectă și-l iubesc nu numai de dragul ochilor lui. înainte de toate pentru că văd că inginerul știe ce vrea. „Unii mai umblă de colo, colo. Dar al nostru nu-i așa — spun ei ; cînd te uiți în urma lui vezi de departe că a trecut picior de agronom pe-a- colo".Inginerul Cozma și consiliul de conducere au luat pieptiș greutățile începutului și, împreună, auhotărît: „Vom face din Petricani cea mai tare gospodărie din raion, cea mai tare, chiar dacă pui la socoteală șl pe cea din Țibucanl !"upă cum se muncește aici la Petricani nici că poți aveadreptul de a pune la îndoială spusele lor.Pe cîmpul care pornește de sub o coamă de pădure și se întinde cît vezi cu ochii lucrează în pilcuri dese colectiviștii. Brigăzile sînt în întrecere pentru prășitul la termen și de calitate — „îmblînzesc pămîn- tul care a fost veacuri de-a rîndul, înțesat de petice șl sălbăticit“, spune

cineva filozofic. Se ridică construcții gospodărești (grajduri și magazii) de către brigada proprie de constructori. La grupa de țăiat la trașcă se dă formă potrivită unor cioate de pomi scoși din islazul gospodăriei.Toți muncesc cu o rîvnă molipsitoare. Din primul contact cu activitatea noilor consilii agricole, am identificat o altă trăsătură a muncii lor — operativitatea. După ce problemele au fost dezbătute în consiliu, președinții și inginerii din G.A.C., plecînd acasă, stabilesc în conducerile gospodăriilor ce au de făcut. Secretarul organizației de bază din G.A.C. Păstrăveni, Matei Anton, ne-a arătat cum, de pildă, recomandările date de consiliu în privința întreținerii culturilor au fost discutate „operativ“ prin agitatorii și organizatorii celor 13. grupe de partid din brigăzile de producție.Acolo, pe cîmp, la Păstrăveni și-a petrecut cîteva ceasuri președintele Consiliului agricol raional. S-a interesat îndeaproape de calitatea pli- vitului la grîu și a prășitului la porumb și la sfecla de zahăr. I-a sucit și i-a răsucit pe brigadieri.Părerea sa i-a comunicat-o președintelui gospodăriei,— îți place cum e plivit grîul de lîngă moară, frate Eșane ? Iar prășitul sfeclei, trebuie să recunoști, a început cam tîrziu.Așa, pe loc, cu președintele gospodăriei și cu cîțiva brigadieri și colectivișit s-a făcut o lecție practică și operativă despre însemnătatea lucrărilor de întreținere și despre calitatea lor.Consfătuirea ad-hoc, de 15 minute, a luat sfîrșit, și odată cu ea acest scurt, dar folositor, schimb de păreri.^Tfcrganizarea schimbului de ''"’’experiență constituie una din sarcinile principale ale consiliilor agricole. Dacă țibucănenii, de exemplu, dau produse multe, apoi tot din plin dau și altora din ce știu ei. I-au imitat apoi cei din Urecheni, din Bălțătești, din Ghindăoani. Procedează șl ele la fel ca atîtea alte sute de gospodării colective din Dobrogea sau Banat, regiunea București sau Cluj.Ne povestea un colectivist de la Petricani cum la ei vine cu regularitate pentru ca să-i ajute șl să-i în

vețe cum să crească animalele tov. Samson — un brigadier zootehnic de frunte din gospodăria vecină. Am fost mișcați de căldura cu care vorbea colectivistul despre vecinul lor. Sînt aceiași țărani care poate altădată căutau să-și ridice cît mai înalt gardul dintre ogrăzi, să umble cu fereală unul de altul, ascunzîn- du-și sărăcia și viața măruntă, încremenită în Izolare. împărtășirea propriei experiențe, destăinuirea secretelor succesului în producție — ce lucruri minunate ! Poiate că a- ceastă atitudine nouă este una din cele mai concludente dovezi a. creșterii conștiinței socialiste a țăranului de azi.Consiliul agricol s-a gîndit să dea o formă organizată schimburilor de experiență. Se prevăd vizite în grup la gospodăriile puternice și, totodată, trimiteri pentru perioade mai lungi a unor colectiviști fruntași în diferite sectoare ale gospodăriilor tinere, precum și a celor din aceste gospodării pentru „învățătură" la colectivele mai experimentate. Odată pe lună se vor organiza schimburi de experiență într-un cadru mai larg. în acest fel vor putea să-și aducă contribuția și cadrele de bază din raion, se va putea da eficacitate mai mare schimbului de experiență.
Tf a constituirea Consiliului Su- ■“^perior al Agriculturii s-a declarat pe bună dreptate : E greu să spui care ar fi cele mai bune metode de muncă pentru a le da ca rețetă consiliilor agricole regionale și raionale. Ele vor izvorî din viața însăși. Un . lucru e însă sigur. Activiștilor consiliilor le sînt cu totul străine metodele birocratice, funcționărești, conducerea prin hîrtii. Trebuie să-i caracterizeze munca vie cu oamenii, contactul nemijlocit cu terenul, cu problemele care-și așteaptă rezolvarea ; după cum trebuie să-i caracterizeze temeinicia, știința de a examina cu atenție și de a dezbate sistematic în consiliu și pe secții rezultatele constatărilor pe teren, ca și măsurile de amploare izvorîte din hotărîrile partidului, menite să împingă mereu înainte producția agricolă....Așa se făurește în raionul Tg. Neamț perspectiva, viitorul ; în strînsă legătură cu problemele la zi, pornind de la realitățile existente, luptînd pentru succesul sarcini

lor curente.

de atunci patru dece- 
atenția re- 

nostru

sească — așa cum vom vedea — un larg răsunet internațional....întreaga lume își ațintea privirile spre Genova. Rezoluția de la Cannes era deja cunoscută. Cum va reacționa Rusia Sovietică ? Ce propune statul sovietic omenirii abia scăpate de sub urgia unui pustiitor război mondial î Iată ce frămînta opinia publică mondială.La Genova pregătirile erau în toi. Se rezervaseră reședințe pentru cele 34 de delegații. Sute de invitați și ziariști din toate colțurile lumii soseau zilnic în acest îneîntător oraș italian. Autoritățile 'italiene, oare depuneau un zel neobosit în a organiza securitatea acestora, au înconjurat cu unități polițienești gara din Genova în ziua sosirii delegației sovietice.La palatul San Giorgio, în ziua deschiderii conferinței, așa-numita „sală a tranzacțiilor" era arhiplină. Delegații sovietici și-au făcut cu greu loc prin mulțimea de invitați și ziariști.Conferința a fost deschisă de primul ministru (italian Facta. Primul vorbitor, premierul britanic Lloyd George, și-a ținut discursul pe un ton declamator, perorînd despre „egalitate" ca să sfîrșească prin a cere delegațiilor să accepte condițiile stabilite la Cannes (fixate în prealabil de bancherii francezi și englezi). Cuvîntările delegaților francez, japonez, belgian au urmat în general aceeași linie. Participanții începuseră să se plictisească : în sală creștea rumoarea. Dar iată că președintele dă cuvîntul primului delegat sovietic, G. V. Cicerin. In olipa a- ceea o liniște adîncă a cuprins sala.Cuvîntarea lui Cicerin, devenită celebră, cuprindea tezele formulate de Lenin : colaborare economică între statele reprezentînd

sistemele de proprietate capitalist și comunist ; reducerea generală a armamentelor, cu condiția reciprocității totale și necondiționate ; convocarea unul congres mondial al păcii la care să participe organizațiile muncitorești etc. Cînd Cicerin și-a terminat cuvîntarea, un ropot îndelungat de aplauze a izbucnit în rândurile asistenței.Șeful delegației franceze, Bart- hou, s-a ridicat la tribună pentru a declara că Franța nu permite să se vorbească despre problema armamentelor și revizuirea tratatelor. Cicerin i-a amintit că la conferința de la Washington, care a- vusese loc în 1921—1922, fostul premier francez Briand refuzase să discute textînd vietice. era de marea.delegații francezi ?Cuvîntarea delegatului sovietic a produs o adîncă impresie. Ziarele vremii subliniau însemnătatea propunerilor sovietice. Zeci de corespondenți transmiteau în toată lumea cuvîntul guvernului sovietic — dezarmare, coexistență pașnică, egalitate deplină în drepturi. Erau gîndurile și cuvîntul lui Lenin.Ca fost delegat la conferința internațională de la Genova — în
cheie interesanta sa expunere in
terlocutorul nostru — mă bucură faptul că programul lui Lenin își găsește o nouă întruchipare în propunerile pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale prezentate de N. S. Hrușciov, în numele guvernului sovietic la O.N.U. Aceste propuneri și-au aflat sprijinul călduros al tuturor popoarelor, al tuturor celor ce iubesc pacea și progresul omenirii.

problema dezarmării, pre- lipsa delegaților Rusiei So- Dar acum. Rusia Sovietică față și propunea dezar- Ce-i mai putea opri pe

0_..BQGOMQL°y: De la Decretul asupra păcii 
la programulTradițiile politicii noastre de pace — ne-a declarat A. 

Bogomolov — sînt de o vârstă au însuși statul sovietic. Se știe prea bine că nașterea statului nostru, primul stat socialist din lume, a fost vestită omenirii nu salvele „Aurorei" ci și nu mai puțin istorică a asupra păcii elaborat de Vladimir Ilici Lertin. a început o nouă eră în relațiile internaționale, o eră pe care și-a întipărit puternica sa pecete primul stat al muncitorilor și țăranilor.
Este, firește, cu neputință să 

cuprinzi în cadrul unei succinte 
convorbiri tot ceea ce a făcut 
U.R.S.S. de-a lungul anilor pentru 
întărirea păcii și securității inter
naționale. A. Bogomolov aminteș
te cîteva momente memorabile ale 
istoriei relațiilor internaționale din 
Ultimele decenii.încă din primii ani ai Puterii Sovietice, străduindu-se să spargă zidul izolator impus de puterile imperialiste, statul nostru a pus în fața diferitelor conferințe internaționale problema dezarmării ca pe un țel ce poate garanta în cea mai mare măsură pacea lumii. Propunerile de dezarmare ale guvernului sovietic au răsunat pentru întîia oară la conferința de la Genova. Asupra importanței a- cestei conferințe a vorbit pe larg profesorul Liubimov așa că nu voi mai insista. Vreau numai să amintesc faptul că, deși propunerea sovietică a fost respinsă de țările imperialiste participante la conferință, guvernul sovietic și-a continuat eforturile în această direcție, convocînd, în același an, la Moscova, o conferință cu vecinii apropiați — Polonia, Letonia, Fin-

dezarmării generale și totale

numai de de salva Decretului și semnat De atunci

landa, Estonia — consacrată problemei reducerii înarmărilor. Sub presiunea puterilor Antantei, vernele burghez® ale acestor țări au ' respins însă propunerile U.R.S.S. ; ecoul acestor propuneri n-a contenit însă să crească în lumea întreagă.în apelul către toate popoarele lumii adresat de Congresul al X-lea al Sovietelor, din 1923, se arăta că Rusia Sovietică și-a dovedit „devotamentul său față de ideea păcii nu în rezoluții, nu în promisiuni, ci în fapte". A- ceste cuvinte sună și astăzi deosebit de actual.Că U.R.S.S. a urmat neclintit a- ceastă linie în decursul anilor este demonstrat de nenumăratele fapte care au intrat în domeniul istoriei. Aș aminti, de pildă, de lupta desfășurată de guvernul sovietic în cadrul conferinței internaționale pentru dezarmare din 1933—1934. Este bine cunoscută importanța pe care a avut-o propunerea făcută de delegația sovietică la 6 februarie 1933 în ce privește definirea agresorului. Pe baza propunerii sovietice s-au încheiat atunci cu un șir întreg de state, printre care și cu Romînia, convenții de definire a agresorului. Uniunea Sovietică a făcut de asemenea propuneri concrete de reducere și limitare a armamentelor, care au fost însă sabotate de guvernele statelor capitaliste din Occident interesate în înarmarea grabnică a Germaniei hitleriste spre a-i canaliza forța militară spre Răsărit. Se cunosc urmările nefaste ale a- cestei politici chiar pentru inițiatorii ei.Imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, statul sovietic și-a reluat eforturile în

gu- această direcție, luptînd pe toate căile care i-au stat la îndemînă pentru interzicerea armelor de exterminare în masă și pentru reducerea armamentelor obișnuite. Și nu e vorba numai de propunerile concrete pe tema strictă a dezarmării, ci și de lupta dusă împotriva propagandei de război, ca armă ideologică a cercurilor interesate în cursa înarmărilor.Ca reprezentant sovietic în comisia O.N.U. pentru problemele informației am luat și eu parte, în 1949, la multe episoade ale acestei lupte al cărei rezultat a fost condamnarea propagandei războinice. Totodată, în calitate de membru al delegațiilor sovietice la diferite sesiuni ale O.N.U. și la ședințele comisiilor sale, am prezentat în numeroase rînduri propunerile constructive ale guvernului sovietic menite să contribuie la crearea unui fundament trainic al păcii între popoare.Punctul culminant al luptei pentru pace și dezarmare al statului sovietic l-a constituit istoricul program al dezarmării generale și totale prezentat la 18 septembrie 1959, de la înalta tribună a O.N.U., de șeful guvernului sovietic, Nikita Sergheevici Hrușciov. ■ Se poate spune că din acel moment bătălia pentru pacea lumii a intrat într-o nouă etapă.Mă bucur că organizatorii Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace au ales pentru desfășurarea lucrărilor sale Moscova noastră, capitala țării care a dat lumii două documente fundamentale pe această linie — Decretul asupra Păcii 'și programul dezarmării generale și totale — 
expunerea sa A. Bo-

dezarmării își încheie 
gomolov.

V. kocemasov : peste 2000 de delegați din 120 de țăriMulți vizitatori străini au a- vut prilejul să sublinieze în cuvinte calde ospitalitatea Moscovei și a moscoviților — ne spune 
V. Kocemasov, vicepreședinte al 
Comitetului sovietic de sprijinire a 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace. Cu această ospitalitate vor putea să facă cunoștință și cei peste două mii de delegați din 120 de țări care vor lua parte, în iulie, la această măreață adunare a popoarelor.Congresul își va începe lucrările la 9 iulie, în Palatul Congreselor din Kremlin.

— Cum a luat naștere ideea 
convocării unui asemenea congres 
reprezentativ ?— încă de la înființarea sa mișcarea partizanilor păcii a declarat că salută acțiunile tuturor organizațiilor care luptă — de pe diferite poziții politice, religioase sau ideologice — pentru pace și înțelegere între popoare. Totodată, în repetate rînduri, Consiliul Mondial al Păcii s-a declarat gata să ia parte la acțiuni comune împreună cu aceste organizații, precum și cu personalități care militează pentru pace în diferite colțuri ale lumii. Năzuința aceasta spre colaborare s-a ivit și în multe dintre organizațiile amintite, mai ales în ul-

timii ani, cînd a devenit tot mai limpede primejdia nimicitoare pe care o reprezintă pentru omenire un război nuclear. în felul acesta, ideea convocării unui asemenea congres s-a născut aproape simultan, în diferite țări. Primul pas spre realizarea sa l-a constituit crearea Comitetului de pregătire, al cărui președinte a fost ales savantul englez, profesorul John Bernal.Este demn de subliniat faptul că, pînă în prezent, peste 160 de personalități din lumea întreagă au anunțat că sprijină congresul. Cunoscutul filozof englez Bertrand Russell, omul de afaceri american Cyrus Eaton, scriitorii Jean-Paul Sartre (Franța), Somerset Maugham (Anglia), Sean O'Casey (Irlanda), oameni politici ca profesorul Prijono, ministrul instrucțiunii și culturii din Indonezia și mulți alții s-au pronunțat în favoarea acestui congres.In ce ne privește pe noi, gazdele, ținem să arătăm că vom crea condițiile cele mai prielnice pentru buna desfășurare a lucrărilor congresului. Organizatorul congresului este Comitetul internațional de pregătire. La Moscova funcționează numai un comitet sovietic de sprijin, prezidat de cunoscutul scriitor sovietic A. Korneiciuk. La

conferința unională a reprezentanților opiniei publice sovietice care și-a încheiat de curînd lucrările la Moscova, s-au elaborat recomandări pentru delegații sovietici la congres. în cadrul acestor recomandări se arată că delegații sovietici urmează să colaboreze cu loți participanții la congres, fără a ține seama de opiniile politice sau religioase, în vederea elaborării unui program de acțiune comună pentru pace și dezarmare.
Referindu-se la pregătirile care 

se fac pentru congres, V. Koce
masov a arătat în continuare că 
participanților li se va oferi posi
bilitatea de a vizita diferite regiuni 
ale Uniunii Sovietice, de a se în
tîlni cu colegii lor de profesie — 
savanți, artiști, ziariști etc. — de 
a viziona un festival al filmului 
pătruns de ideile păcii. în timpul 
congresului vor fi deschise două 
expoziții internaționale — una de 
fotografii și alta de artă plastică 
— cu tema „Omul contemporan și 
pacea”.Mai este o lună pînă la congres, o lună de muncă rodnică pe care o siperăm încununată de succes.(Interviuri luate de A. Munteanu 
șl V. Bîrlădeanu)

MOSCOVA, prin telefon.
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a minerilor sovietici

GENEVA' 14 (Agerpres). — La 14 Iunie s-a încheiat prima fază a lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare care a anunțat întreruperea lucrărilor sale pentru 
p. lună.La cea de-a 56-a plenară a comi
tetului, ultima înainte de întrerupere, multe delegații și-au expri
mat dorința să facă într-o formă sau alta bilanțul lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare care au durat trei luni. Au luat cuvîntul reprezentanții Bulgariei, S.U.A., Angliei, U.R.S.S., Canadei, Cehoslovaciei, Birmaniei, Poloniei, Indiei, Romîniei, Mexicului, Etiopiei.Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, a caracterizat pe scurt situația internațională în care s-au desfășurat lucrările comitetului.Discutarea în comitet a proiectului de tratat prezentat de guvernul sovietic și a schiței principalelor prevederi ale tratatului prezentate de Statele Unite, a arătat V. A. Zorin, a scos la iveală existența unor divergențe serioase. Motivul divergențelor decurge din deosebirea care există în felul de a aborda problemele fundamentale hotărîtoare care Btau la baza dezarmării generale și totale.Poziția Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste este determinată de năzuința de a obține rezolvarea rapidă și radicală a problemei dezarmării, de a înlătura în primul rînd fără întîrziere primejdia izbucnirii unui război nuclear care planează asupra popoarelor.Cu totul alta este poziția S.U.A. și a aliaților lor din blocurile militare occidentale, a spus în continuare V. A. Zorin.Dezarmarea generală și totală nu poate fi realizată fără a se încheia un tratat care să prevadă obligații ferme, o dată precisă, trecerea continuă garantată de la o etapă la alta. S.U.A. obiectează împotriva a- cestor condiții'* *'de  cea mai mare importanță ale tratatului. Fără interzicerea și lichidarea totală a armei nucleare nu poate fi vorba de dezarmarea generală și totală. S.U.A. însă nu sînt dispuse să-și ia asemenea obligații.

Wall Street s-au tradus în mod con
cret miercuri prin vînzarea a 
5 850 000 de acțiuni, dintre care 
peste un milion în ultima jumătate 
de oră înainte de închidere.

★LONDRA 14 (Agerpres). — După scăderea simțitoare înregistrată de cursul acțiunilor la bursa din Wall Street, la 13 iunie cursul acțiunilor a scăzut brusc și la bursa din Londra.Scăderea cursului acțiunilor a continuat toată dimineața și spre prînz. După cum relata ziarul „The Financial Times" indicele acțiunilor a 30 de mari societăți a scăzut cu 3,5 puncte atingînd un nivel numai cu 1,4 puncte peste cel mai scăzut nivel al anului și anume nivelul înregistrat la 29 mai după crahul de la bursa din Wall Street.
CAIRO 14 (Agerpres). — La 13 

iunie, Comitetul internațional pen
tru ajutorarea Congoului și Algeriei, 
a anunțat la Cairo crearea unui 

colegiu de juriști din țările afro-a- 
siatice pentru apărarea lui Antoine 
Gizenga, la procesul înscenat aces
tuia care va avea loc la Leopold
ville în luna aceasta. Din compo
nența colegiului fac parte reprezen
tanți ai juriștilor din R.A.U., Mali, 
India, Japonia, Cuba și Guineea.în declarația Comitetului internațional pentru ajutorarea Congoului și Algeriei dată publicității cu a- cest prilej se scrie: „Parlamentul con- golez, sub o puternică presiune din partea imperialiștilor și a guvernului Adoula, i-a ridicat recent lui Gizenga imunitatea parlamentară pentru a-1 deferi justiției sub învinuirea că a organizat o lovitură de stat, și a cerut guvernului belgian să trimită trei judecători pentru a conduce procesul. In același timp, s-a refuzat acordarea vizei de intrare în țară avocaților care doresc să pledeze în apă
rarea lui Gi*

Un acord este cu neputință atunci Cînd una din părți caută să obțină avantaje militare, încearcă să mențină pînă la sfîrșitul dezarmării totale, nu numai mijloacele de agresiune nucleară, ci și capetele de pod pentru agresiuni, bazele militare străine de pe teritoriile altor țări, din apropierea teritoriilor partene-
■o*o-

Bsrtrand Russell, conducătorul 
„Comitetului celor 100", vorbind la 
un miting de masă împotriva înar
mării atomice în Trafalgar Square 
din Londra.

în diferite regiuni 
ale Spaniei 

muncitorii au declarat 
din nou grevăMADRID 14 (Agerpres). — Ziarul „L’Humanité" relatează că muncito

rii de Ia două mari întreprinderi din 
Bilbao, al căror număr se ridică la 
cîtdva mii, au declarat din nou grevă 
în vederea obținerii majorării sala
riilor și în semn de protest împo
triva măsurilor de represiune la 
care sînt supuși de autoritățile fran- 
chiste.„Majorarea salariilor promisă de patronat cu prilejul recentelor greve, care au paralizat aproape întreaga economie spaniolă, a rămas la Bilbao doar o vorbă goală“, se spune printre altele într-un manifest publicat de o serie de organizații progresiste din Bilbao și provincia Biscaya, interzise de autoritățile franchiste.Manifestul relevă că în semn de protest împotriva represiunii franchiste, metalurgiștii din provincia 
Biscaya încetează lucrul timp de cî- 
teva ore pe zi. Ei cer eliberarea muncitorilor arestați cu prilejul recentelor gre've. în Asturia, minerii 
din bazinul Mières au declarat din 
nou grevă cerînd majorarea sala
riilor șl eliberarea tovarășilor lor. Lupta pentru eliberarea muncitorilor arestați pentru că au luat parte la grevă continuă și în alte regiuni ale Spaniei sub cele mai diverse 
forme.

rilor lor. Această tendință reiese în mod clar din programul de măsuri, din întreaga poziție a S.U.A.Luînd cuvîntul, șeful delegației R. P. Romîne, G. Macovescu, a trecut în revistă rezultatele primei părți a lucrărilor conferinței și a scos în evidență problemele cărora nu li s-a putut găsi o soluție. După ce a subliniat că în cursul celor trei luni de tratative au fost expuse pozițiile părților referitoare la măsurile de dezarmare, preconizate în cele două documente prezentate comitetului. de către delegațiile U.R.S.S. și S.U.A., G. Macovescu a spus : Din păcate însă, tratativele noastre nu ne-au putut conduce la nici un acord cuprinzînd măsuri concrete de dezarmare. Atitudinea rigidă a Statelor Unite și Marii Britanii a împiedicat încheierea unui tratat de interzicere a experiențelor cu armele nucleare.Comitetul plenar — a declarat în continuare delegatul romîn — nu a putut să-și ducă la îndeplinire sarcina de a redacta o declarație împotriva propagandei de război, deoarece amendamentele propuse de guvernul soviétic, cu scopul de a îmbunătăți declarația, de a-i da un conținut corespunzător realității și necesităților internaționale, au în- tîlnit rezistența delegaților occidentali.Referindu-se la problema interzicerii armelor nucleare, reprezentantul R. P. Romîne a spus: „A interzice și a distruge arma nucleară, a lua măsuri radicale pentru a pune capăt posibilității izbucnirii unui război nuclear — iată primul și cel mai important obiectiv de atins în cadrul obiectivului general al înfăptuirii dezarmării generale și totale'.„Este necesar — a spus în încheiere ,G. Macovescu, ca guvernul Statelor Unite să adopte o nouă poziție, să accepte în mod clar și fără echivoc obligații concrete în vederea interzicerii tuturor armelor nucleare. Popoarele așteaptă fapte. Dar dacă vom continua să auzim bubuiturile exploziilor din Pacific și din spațiul cosmic, dacă amenințările de război vor răsuna din ce în ce mai des și vor fi proferate de personalități din cele mai influente din statele occidentale, atunci discursurile rostite aici de către reprezentanții puterilor vestice nucleare nu vor avea nici cea mai mică rezonanță. Este o datorie a noastră, a celor ce lucrăm în acest comitet, să luptăm cu energie pentru înlăturarea acelor concepții care împiedică

—-------090 ..........-

„Fantome laCrahul de la bursa de acțiuni din New York reține mai departe atenția presei occidentale. Sub titlul „Fantome la Wall Street', ziarul englez „NEW STATESMAN’ scrie :„După mai bine de 30 de ani un crah al Wall Street-ului continuă să trezească sumbre presimțiri. Dincolo de glasurile care insistă căeconomia S.U.A. este încă sănătoasă, răsună glasul lui Hoover care chema pe un ton plîngăreț la încredere și calm, în timp ce băncile se închideau pe întreg cuprinsul A- mericii. Este adevărat că situația este foarte diferită față de cea din 1929, iar piața ar putea să-și revină. Lumea este însă atît de sensibilă la fluctuațiile înregistrate de economia S.U.A., iar Occidentul atît de dependent de vitalitatea acestora îneît lovitura a scos la iveală sentimente de îngrijorare multă vreme reprimate în legătură cu o nouă prăbușire a economiei americane. Este prea curînd să se spună dacă această panică este pur și simplu o „zguduire sănătoasă' sau dacă anunță o recesiune serioasă care ar putea avea consecințe dezastruoase — a- tit politice cît și economice — și pentru capitalismul occidental, și pentru țările slab dezvoltate care îi sînt auxiliare. Există însă toate dovezile că acest orah constituie un simptom al unei stări de lucruri mult mal cronice care va persista chiar dacă deținătorii americani de capitaluri lși recapătă siguranța de sine.
Anul trecut economia S.U.A. înce

pea să înainteze foarte lent, deși 

Răsfoind presa străină

realizarea dezarmării generale și totale sub control internațional, care pun piedici în calea dorinței sutelor de milioane de oameni de a trăi într-o lume fără războaie.Rezultatele lucrărilor comitetului au fost apreciate în mod similar și de o serie de alți delegați care au luat cuvîntul la ședința de azi. Totodată, majoritatea vorbitorilor au subliniat că delegațiile trebuie să folosească perioada de întrerupere a lucrărilor comitetului pentru a a- naliza cu grijă punctele de vedere expuse în cursul discuțiilor și a trage din aceasta concluziile cuvenite.Următoarea ședință plenară a comitetului va avea loc la Geneva la 16 iulie 1962.
o «o---------- -----

După formarea guvernului provizoriu 
de coaliție în LaosXIENG KUANG 14 (Agerpres). — La 13 iunie postul de radio „Vocea Laosului" a subliniat în comentariile sale că rezultatul satisfăcător al tratativelor dintre cei trei prinți în problema formării guvernului de coaliție, bucură și însuflețește întregul popor laoțian. Acordul realizat la tratative, a subliniat postul de radio, este un rezultat al luptei neobosite a poporului și a tuturor forțelor patriotice din Laos și dovedește că linia păcii și neutralității proclamată de guvernul regal și Partidul Neo Lao Haksat corespunde aspirațiilor întregului popor laoțian și este sprijinită de popoarele iubitoare de pace din întreaga lume.
*PEKIN 14 (Agerpres). — Guvernul R. P. Chineze a dat publicității o declarație în legătură cu acoraul cu privire la formarea unui guvern provizoriu în Laos. în declarație se subliniază că înțelegerea deplină între cei trei prinți laoțieni în problema formării guvernului provizoriu și semnarea acordului cu privire la tratativele dintre ei reprezintă o victorie de seamă a poporului laoțian în lupta pentru pace, independență și neutralitate.Acordul dintre cei trei prinți, se spune în declarație, constituie un important progres în reglementarea pașnică a problemei laoțiene. Acest acord asigură poporului laoțian condiții prielnice pentru traducerea în

----- ----- 0*0

Noi scăderi înregistrate de cursul 
acțiunilor la bursa din New YorkNEW YORK 14 (Agerpres). — 

Bursa din New York a marcat 
miercuri, în continuare, scăderi care 
au coborît prețurile acțiunilor sub 
nivelul minim atins la 28 mai. La închidere s-a constatat o reducere generală de 6,9 puncte a indicelui Dow-Jones, care a ajuns la 574,04 (față de 576,93 înregistrat la 28 mai la închidere). Acesta este in
dicele cel mai scăzut înregistrat la 
închidere în cadrul tendinței gene
rale de scădere manifestate la bur
sa din New York începînd din 13 
decembrie 1961.Oscilațiile bursei din New York sînt considerate ca un simptom a- larmant al situației economiei S.U.A.

Panica și neliniștea manifestate în

Wall Street“Kennedy considera dificil din punct de vedere politic să-și onoreze angajamentele electorale. Tot ceea ce au obținut, a fost o sporire a cheltuielilor de înarmare de aproximativ 10 miliarde dolari. Consilierii săi, prelungind această cotitură pînă în anul curent, au prezis apoi că venitul național va crește cu a- proximativ 10 la sută. Prăbușirea cursului acțiunilor le spulberă însă speranțele lor.Realitatea brutală este că economia aparent înfloritoare a S.U.A. a stagnat. Un remediu spre care s-a îndreptat Congresul în mod consecvent în tot cursul războiului rece a fost intensificarea cheltuielilor pentru armament, căutîndu-se totodată echilibrarea bugetului prin refuzul de a vota fonduri suplimentare pentru bunăstarea publică. Iar pierderile de săptămîna aceasta de la bursă vor duce iără îndoială la noi presiuni în vederea unui program mai vast de armament și a unor finanțe mai ortodoxe.Astfel, in momentul cînd una din problemele vitale în tratativele de dezarmare rezidă în capacitatea A- mericii de a renunța la economia de război fără riscuri economice, lob- by-ul înarmării a fost puternic consolidat de evenimente. El a găsit întotdeauna urechi binevoitoare în Congres — iar evenimentele de anul trecut etnd Congresul a votat pentru sporirea armamentelor, dar a tratat celelalte capitole ale programului președintelui cu dispreț, confirmă a- ceastă stare de fapt*.

In AlgeriaPARIS 14 — Corespondentul A- gerpres transmite : Cei mai mu Iți dintre observatorii politici din capitala Franței scot în evidentă, în comentariile lor din dimineața zilei de 14 iunie, ideea centrală reafirmată la 13 iunie la Tunis da președintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria, Ben Khedda, și anume că : „restabilirea unei a- 
devărate păci în Algeria nu poate 
avea loc decît prin aplicarea strictă 
a acordurilor de la Évian“.Această declarație a președintelui „G.P.R.A.“, pune astfel capăt o dată pentru totdeauna tuturor speculațiilor care au circulat în cursul ultimelor două săptămîni despre pretinse concesii care ar urma să fie făcute O.A.S. de către guvernul provizoriu.Fasciștii din O.A.S. își continuă metodic atacurile cu bombe împotriva instituțiilor publice ale ma- 

viață a năzuințelor lui la pace, independență și neutralitate.Astăzi, cînd se întrevede rezolvarea pașnică a problemei laoțiene, se spune în declarație, este de datoria tuturor țărilor și popoarelor iubitoare de pace să depună noi eforturi pentru a obține ca reglementarea pașnică o problemei laoțiene să constituie începutul destinderii în întreaga Asie de sud-est.Guvernul R. P. Chineze, se spune în declarație în încheiere, speră în mod sincer că Conferința de la Geneva pentru reglementarea problemei laoțiene va fi încheiată cu succes, iar năzuințele de pace, independență și neutralitate ale poporului laoțian vor fi în curînd traduse în viață.LONDRA 14 (Agerpres). — „Toți 
cei care sînt interesați în slăbirea 
încordării internaționale și lichida
rea pericolului ce amenință pacea 
vor saluta acordul cu privire la for
marea guvernului provizoriu de coa
liție al Laosului", se spune în declarația lui John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, dată publicității la 13 iunie la Londra.Considerînd acordul drept un „pas 
important spre instaurarea păcii în 
Laos“, Bernal arată că el trebuie urmat de retragerea rapidă a tuturor trupelor străine din Laos, 
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Pcotru apararea inși Antoine Gizenga

rilor orașe ale Algeriei. La 13 iunie, 
la Alger au avut loc 20 de explozii 
soldate cu distrugerea a trei școli, 
o farmacie, patru magazine deți
nute de musulmani, un colegiu teh
nic, precum și instalațiile radar ale 
aerodromului din Alger.După cum relatează agenția Algérie Presse Service, la Sidi Bel- Abes, un grup de fasciști din O.A.S., membri ai legiunii străine, au pătruns în casa unui musulman, asa- sinînd cu o ferocitate rar întîlnită cele 11 persoane pe care le-au găsit acolo. Printre cei asasinați se numără patru copii și trei femei.In cursul serii de miercuri, postul de radio pirat „Vocea O.A.S." a transmis, pe undele postului de radio Alger, un comunicat în care proferează cele mai sălbatice amenințări împotriva populației algeriene și a tuturor acelor care refuză să sprijine O.A.S., dacă nu se va asigura acestor elemente ultra- colonialiste participarea la conducerea Algeriei după referendum.Pe măsura apropierii datei de 1 iulie, ziua referendumului cu privire la autodeterminarea Algeriei, se intensifică și represiunile dezlănțuite de poliția franceză împotriva algerienilor care locuiesc în Franța.După aprecierile ziarului „l’Hu- manité“, pînă în seara zilei de 13 
iunie în urma acestor atacuri ale 
poliției franceze au fost răniți pes
te 200 de algerieni, iar alți patru au 
fost omorîți cu o cruzime nemaiîn- 
tîlnită prin lovirea cu patul puștii 
și cu bastoanele de cauciuc.

MOSCOVA. La 14 iunie în marele Palat al Kremlinului a avut loc semnarea următoarelor documente sovieto-senegaleze : acordul comercial, acordul cu privire la colaborarea economică și tehnică, convenea cu privire la, colaborarea culturală și comunicatul comun sovieto- senegalez. Documentele sovieto-senegaleze au lost semnate de Mamadou Dia, președintele Consiliului de Miniștri, ministrul Apărării al Republicii Senegal și de N. S, Hruș- ciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
ZANZIBAR. Mai multe sute de 

demonstranți s-au adunat în fața tri
bunalului din Zanzibar unde se jude
că procesul intentat de autorităjile 
coloniale lui Abdul Rahman Muham
med, secretarul general al Partidului 
nationalist din Zanzibar, acuzat de în
călcarea ordinii publice. Polijia a in
tervenit cu brutalitate pentru a risipi 
demonstrația. Numeroși participant au 
fost rănifi, Nelăsîndu-se intimidați, 
demonstranții au străbălut străzile ora
șului strigînd, plini de mînie, lozinci 
ca : „Jos cu sfatul polițienesc“ „Libe
rali pe cei nevinova)i''.

VIENA. Numeroși gastroneuro- logi cu renume mondial s-au întîl- nit în cadrul unei sesiuni științifice în localitatea balneară Tatzmannsdorf din Austria. La sesiune a luat cuvîntul acad. A. Kreindler, repre-i zentantul R. P. Romîne.
ATENA. Deputății Brilakis, L. Kirkos și un grup de alți deputați ai Uniunii Democrate de Stînga din Grecia (E.D.A.) au depus o interpelare în parlament în care protestează împotriva măsurilor represive adoptate în ultima vreme de direcția închisorii de pe insula Egina față de Manolis Glezos și alți deținuți politici care se află în a- ceastă închisoare. Deputății cer a- nularea acestor măsuri, înlocuirea direcțiunii închisorii. Interpelarea cuprinde, de asemenea, cerința de 

zenga și care sprijină independența și unitatea Congoului. Toate acestea demonstrează că judecarea lui Gizenga va avea un caracter colonialist.Comitetul internațional pentru a- părarea Congoului și Algeriei cheamă popoarele Africii, Asiei și Americă Latine, guvernele și popoarele iubitoare de libertate din lumea întreagă să acorde' sprijin colegiului juriștilor afro-asiatici pentru apărarea lui Gizenga.

Secretul „cazului Gizenga".
(Desen de V. TIMOC)

Importante realizări au obținut 
minerii din Kuzbas. După cum scrie 
ziarul „Trud", la mina „Certinskaia- 
Iujnaia“, din acest bazin carbonifer, 
o brigadă complexă condusă de mi
nerul Nikolai Maliutin a extras în
tr-o lună cu o singură combină 
50 211 tone de cărbune ! O aseme
nea productivitate la extracția de 
cărbune cu combina n-a fost reali
zată pînă acum în nici o țară din 
lume. Brigada lui Maliutin extrage 
în 24 de ore o cantitate de cărbune 
egală cu cea obținută în același
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Cel mai mare pod din EuropaSARATOV 14 (Ager- pres). — După cum scrie ziarul „Pravda“, lingă Saratov se construiește cel mal mare pod din Europa. Este vorba de podul peste fluviul Volga pentru transportul auto cu o

lungime de 3 km. Noul pod va lega Saratov de orașul Engels și de marile grînare de dincolo de Volga.Podul de la Saratov este neobișnuit nu numai prin proporțiile sale uriașe. Construc
-----------O «O-

Comemorarea lui Caragiale în GruziaTBILISI 14 (Agerpres). — TASS. Opinia publică din Gruzia a comemorat semicentenarul morții cunoscutului scriitor romîn Ion Luca Ca- ragiale.Filiala din Gruzia a Asociației de prietenie sovieto-romînă, Institutul de teatru Rustaveli și Institutul pedagogic au organizat o seară consacrată clasicului literaturii romîne, la care au participat scriitori, oameni de știință, reprezentanți ai întreprin- 
A ....... ----------------

llllllillllllllllllillillllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllo lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla se acorda amnistie generală deți- nuților politici și deportaților politici.
DJAKARTA. In ședința statului major al operațiunilor pentru eliberarea Irianului de vest, președintele Sukarno a declarat că sporirea efectivului forțelor armate olandeze în Irianul de vest nu vădește cîtuși de puțin dorința Olandei de a rezolva problema Irianului de vest pe cale pașnică.Pînă cînd nu vom zdrobi puterea olandezilor prin mijloace militare, a spus Sukarno, va fi greu de rezolvat problema retrocedării Irianului de vest către Indonezia.
DELIII. La 13 iunie, la Delhi a fost semnat un contract pentru construcția în regiunea Haiderabad, cu ajutorul U.R.S.S., a unei fabrici de produse sintetice și preparate chi- mico-farmaceutice.
WASHINGTON. Senatul american a aprobat un proiect de lege prevăzînd alocarea unei sume de 48 500 000 000 dolari pentru credite militare. După cum subliniază a- genția France Presse, această cifră 

reprezintă un record fără precedent 
în timp de pace. Senatul a respins 
un amendament care ar fț redus cu 
peste 600 milioane de dolari a- 
ceste credite.

PARIS. In Adunarea Națională a Franței au loc dezbateri de politică externă. Simonnet, secretarul general al partidului M.R.P., a protestat cu hotărîre în numele a 280 de deputați („independenți“, membri ai M.R.P., radicali, socialiști), împotriva refuzului guvernului de a încheia dezbaterile de politică externă prin vot. După aceasta, deputății din partea partidelor amintite
o®o

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : TOSCA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
INTlLNIRE CU DRAGOSTEA — (ore
le 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 19.30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLÊE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : MAMOURET — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
ȘAPTE NOTE POTCOVITE — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. RAZE PE GHEA
ȚĂ : Patria (10; 12,15; 14,30; 15,45; 19;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21 — gră
dină 20,15), Floreasca (10; 16; 18; 20), Sta
dionul Republicii (20,15). BATRINUL ȘI 
MAREA : Republica (9,15; 11; 12,45: 15; 
17; 19; 21; 22,40), I. C. Frimu (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), Stadio
nul Dinamo (20,15). AUSTERLITZ — 
ambele serii — cinemascop : Grădina 
Progresul (20,30), Arta (11; 15,30; 19). CO- 
MEDIANȚII rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Elena Pavel (10; 12,15; 14,30; 16,45; 21,30 
— grădină 20,30), Gh. Doja (10; 12,15;
14.30; 16,45; 19; 21,15), Stadionul Giulești 
(20,15), Grădina 13 Septembrie (20,15). 
FOCURI IN MUNȚI : V. Alecsandrl (15; 
17; 19; 21), Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,45 pînă la orele 12,30, 
după-amiază 15,15; 17; 19; 20,45), Donca 
Simo (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). ME
XICUL CINTA : Maxim Gorki (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). UN CINTEC STRĂBATE 
LUMEA ; Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). POMPIERUL ATOMIC : Vic
toria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 1 Mal 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 15,30; 18,45; 21), Grădina Moșilor (20). 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 13
Septembrie (10; 11,15; 12,80; 15; 17; 19; 
21), 16 Februarie (16; 18; 20). FILME DO
CUMENTARE rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. C1NE-I DE 
VINA ? : Tineretului (16; 18; 20). ÎNVIE
REA — ambele serii ; înfrățirea între 
popoare (10,30; 16; 20), G. Coșbuc (9;

timp dintr-o mină de capacitate 
medie.

Realizarea brigăzii lui Maliutin 
este cu atît mai mare cu cît ea n-a 
fost obținută prin nici un fel de 
mașini speciale, ci se datorește nu
mai măiestriei cu care această brigadă folosește utilajul existent în 
numeroase mine de cărbune. Pentru 
această măreață faptă de muncă, 
Maliutin și tovarășii săi au fost fe
licitați cu căldură de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

țiile lui, attt cele de sub apă, cit șl cele deasupra apei, vor fi executate din beton armat pretenslonat. In construcția lui eint folosite și alte procedee tehnice noi în domeniul construcției de poduri, 

derilor industriale, studenți, oameni ai artei din capitala Gruziei.După referatul prezentat în limbile gruzină și romînă despre viața și creația lui Caragiale, a avut loc un program artistic, în cadrul căruia au fost reprezentate opere de autori romîni. Studenții de la Institutul de teatru au interpretat fragmente din piesa lui Caragiale „O scrisoare pierdută'.

au părăsit sala de ședințe, refuzînd să participe la dezbateri de politică externă.
UGANDA PE DRUMUL

INDEPENDENȚEI

LONDRA. La Londra s-a deschis 
conferința pentru acordarea indepen
dentei teritoriului Uganda. La confe
rință participă guvernatorul Ugandei, 
Walter Coutts, primul ministru al Ugan
dei, Milion Obote, precum și ministrul 
coloniilor al Angliei, Reginald Maud- 
ling. La Londra se află de asemenea

ți conducătorii celor patru regate care 
intră în componenta Ugandei (Bugan- 
da, Ankole, Bunyoro și Toro). Confe
rința, care urmează să dureze pînă 
la sfîrșitul lunii, trebuie să stabileas
că aranjamentele finale în vederea 
proclamării Ugandei teritoriu indepen- 
dent pînă la 9 octombrie.

12,30; 16,15; 20). Arenele Libertă
ții (20,30). DUPĂ DOI IEPURI : Cultu
ral (15; 16,50; 18,40; 20,30). POST-RES
TANT : Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21). ȘOFERII IADU
LUI : 8 Martie (15; 17,05; 19,10 — gră
dină 20,30), G. Baeovia (11,30; 15; 17; 19; 
21). RAIDUL VĂRGAT : Grivița (15; 17; 
19; 21). CARMEN DE LA RONDA ;
C-tin David (15,30; 18; 20,30). AGRAFA 
ALBA : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19 — 
grădină 20.30), 23 August (10; 12; 15; 17; 
19 — grădină 20.30), Volga (10.30; 15; 1.7, 
19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30). ULTIMA REPRIZĂ • Unirea (16; 
18). CHEMAREA MĂRII DE GHEAȚĂ ; 
T. Vladimirescu (16; 18; 20). OMUL AM- 
FIBIE ; Munca (15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vrancea (11; 16; 18; 20). PRIMĂVARA 
FETELOR : Moșilor (16; 18,15). CETATEA 
HURRAMZAMIN : M. Emlnescu (16; 18.15; 
20,30). HANUL DIN SPESSART : Ilie 
Pintilie (15; 17; 19; 21 — grădină 20.30). 
PUȘTIUL : 8 Mal (15; 17: 19; 21). S-A FU
RAT O BOMBĂ : Luceafărul (15; 17: 19). 
ANII FECIORIEI : rulează la cinemato
graful Olga Banele (15.30; 18). SABIE'ȘI 
ZAR : 30 Decembrie (16: 18; 20). ALO !... 
AȚI GREȘIT NUMĂRUL : Drumul Serii 
(16; 18; 20). CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (14,30; 17,45; 21). PESCARII 
DIN ARHIPELAG : N. Bălcescu (16: 
18,15; 20,30). MIZERABILII — ambele
serii rulează la Grădina T. Vladimirescu
(20.30) , Popular (16; 19,30). BĂIEȚII NOȘ
TRI : Grădina Olga Banele (20.30). OMUL 
CARE ADUCE PLOAIA : Grădina Unirea
(20.30) . TOATĂ LUMEA RIDE, ClNTĂ ȘI 
DANSEAZĂ : Grădina Luceafărul (20,30),

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 iunie : Vreme frumoasă șl căl
duroasă cu cer mal mult senin. Tnnou- 
rărl Izolate, urmate de ploi de scurtă 
durată se vor produce în cursul după- 
amiezelor. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 șl 18 grade, iar maximele intre 
22 șl 32 de grade. Local mai ridicate.
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