
PROLETAR! OIN TOATE ȚĂRILE, UNiȚi-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

ÎN ZIARUL DE AZI

Anul XXXV Nr. 6982 Mărfi 17 mai 1966 6 PAGINI - 30 BANI

® CUVÎNTUL SPECIALISTULUI

Organizarea producției 
după concepții avansate

(pag. a Ill-a)

■ Publicul — partener
(pag. a IV-a)

■ O BAZĂ EXPERIMENTALĂ MODERNĂ 
PENTRU CERCETĂRI DIN DOMENIUL 
ZOOTEHNIEI

(pag. a Ill-a)

■ Din liceu la facultate
(pag. a IV-a)

DESCHIDEREA CUVlNTAREA
CONGRESULUI NICOLAE

TOVARĂȘULUI

CEAUȘESCU
SINDICATELOR Dragi tovarăși,

în marea săli a 
Palatului Republicii 
din Capitali s-au 
deschis luni dimi
neață lucrările Con
gresului sindicatelor 
din Republica Socia
listă România. S-au 
întîlnit aici delegații 
aleși de sindicatele 
din toate regiunile 
țării — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, 
oameni de știință, ar
tă și cultură, func
ționari, activiști ai 
sindicatelor, repre
zentanți ai celor pes
te 4 milioane de 
membri de sindicat 
din țara noastră.

La Congres iau 
parte, de asemenea, 
numeroși invitați — 
membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guver
nului, conducători de 
instituții centrale și 
organizații obștești, 
activiști de partid și 
de stat, vechi mili- 
tânți ai mișcării re
voluționare.

Prin miile de dele
gați și invitați sînt 
simbolic prezente in 
sală însăși munca 
creatoare a poporu
lui nostru, hărnicia 
și însuflețirea cu 
care oamenii mun
cii făuresc viitorul 
înfloritor al Româ
niei socialiste.

Sînt de față repre
zentanți a 37 de or
ganizații sindicale — 
de peste hotare, ai 
Federației Sindicale 
Mondiale, ai Biroului 
Internațional al Mun
cii, precum și cores
pondenți ai presei 
străine.

Ora 9. Întreaga a- 
sistență întîmpină eu 
puternice aplauze șt 
urale pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Gheor- 
ghe Apostol, Alexan

dru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Petre Bo- 
rilă, Constantin Dră- 
gan, Alexandru Mo- 
ghioroș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheor- 
ghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Leontin 
Sălăjan, membri su- 
pleanți ai Comitetu
lui Executiv și secre
tarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai 
Consiliului de Mi
niștri, care iau loc 
în loja din dreapta 
prezidiului.

Din însărcinarea 
Consiliului Central al 
Sindicatelor, tovară
șul Constantin Dră- 
gan, președintele 
C.C.S., rostește cuvîn- 
tul de deschidere.

Congresul nostru
— a spus vorbitorul
— este chemat să e- 
xamineze activitatea 
desfășurată de Con
siliul Central al Sin
dicatelor, de orga
nele și organizațiile 
sindicale de la Con
gresul din 1960 și 
pînă în prezent — 
perioadă plină de e- 
venimente în viața 
patriei și de mărețe 
înfăptuiri ale poporu
lui. Totodată, Con
gresul are sarcina să 
stabilească pentru 
noua etapă de dez
voltare a țării, lumi
nată puternic de in- 
suflețitorul program 
elaborat de Congre
sul al IX-lea al 
partidului, sarcinile 
crescînde și de mare 
însemnătate ce stau în fața sindicatelor 
noastre în opera în
tregului popor de de
săvârșire a construc
ției socialiste.

(Continuare 
tn pag. a ni-a)

Congresul sindicatelor din România, care are 
loc în condițiile avîntului general al întregului 
popor în munca pentru înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al IX-lea al parti
dului, urmează să analizeze activitatea desfă
șurată în ultimii ani de sindicate și să stabi
lească sarcinile de viitor ale mișcării sindicale, 
măsurile ce trebuie luate pentru unirea efor
turilor clasei muncitoare, ale tuturor salaria- 
tilor, în vederea realizării obiectivelor planului 
cincinal.

Tn numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Socialiste România, salut 
din toată inima pe participants la Congres și 
prin ei pe toți membrii organizațiilor sindicale 
din țara noastră, urez succes deplin lucrărilor 
Congresului dumneavoastră. (Aplauze puter
nice).

Se află în această sală reprezentanți ai mun
citorilor din fabrici și uzine, de pe șantiere, din 
unitățile socialiste ale agriculturii, reprezen
tanți ai intelectualității, ai funcționarilor, ai 
maselor largi de oameni ai muncii, care, prin 
eforturile lor perseverente, eroice, au înălțat 
România modernă, liberă și înfloritoare. (A- 
plauze îndelungi).

Clasa muncitoare — clasa cea mai înaintată 
a societății — eliberîndu-se pe sine, a eliberat 
de exploatare și asuprire toate păturile mun
citoare, întreaga națiune română. Ea a dus 
greul luptei și muncii pentru construirea socia
lismului, îndeplinindu-și cu cinste îndatoririle 
ce-i revin în procesul transformării revolu
ționare a societății. în tot ce s-a înfăptuit în 
acești ani, în uzinele și combinatele ridicate 
pe întregul cuprins al țării, în înfățișarea nouă, 
luminoasă și prosperă a orașelor, în schimbă
rile profunde petrecute în toate domeniile 
vieții economice și sociale se află încorporate 
energia, priceperea și entuziasmul clasei mun
citoare din România (Vii aplauze). Prin munca 
lor avîntată,' muncitorii au creat industria 
noastră socialistă ; ei dezvoltă baza materială 
a societății socialiste, sporesc avuția materială 
și bunăstarea poporului, întăresc puterea eco
nomică a patriei. Rezultatele obținute în pri
mele patru luni ale acestui an oglindesc elanul 
cu care muncitorii, inginerii și tehnicienii au 
trecut la înfăptuirea cincinalului, arată realis
mul prevederilor planului, constituie o ilustra
re a posibilităților realizării sale cu succes.

Cuprinzînd masele largi de salariați din 
toate domeniile activității sociale, sindica
tele din țara noastră, cu vechi și bogate tradiții 
de luptă în slujba intereselor celor ce mun
cesc, aduc în condițiile orînduirii socialiste o 
contribuție importantă la dezvoltarea societății, 
la înfăptuirea aspirațiilor de progres și bună
stare ale întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice). Ele îndeplinesc un rol însemnat în 
educația maselor largi ale oamenilor muncii

Tn timpul lucrărilor Congresului Foto i Oh. VlnțflM

■

în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, 
al răspunderii pentry rgaji^aieaj-pjanurilor de 
producție, în creșterea nivelului profesional, 
tehnic și cultural al clasei muncitoare.

Cu toate rezultatele bune, trebuie menționat 
că în munca sindicatelor se mai manifestă 
încă deficiențe ; ele nu au reușit să desprindă 
întotdeauna și să pună în centrul atenției lor 
problemele principale ale dezvoltării econo
mice și sociale, concentrîndu-și uneori atenția 
asupra unor sarcini neesențiale.

în noua etapă a desăvîrșirii construcției 
socialiste, în centrul preocupărilor sindica
telor trebuie să stea lupta pentru dez
voltarea continuă a bazei tehnico-materiale a 
socialismului, pentru creșterea forțelor de 
producție, sporirea. bogăției naționale și ridi
carea nivelului de trai al poporului.

Sindicatele unesc în rîndurile lor pe prin
cipalii făuritori ai bunurilor materiale și 
spirituale ale societății, ai avuției naționale, 
stăpîni ai mijloacelor de producție, făuritori

energia, 
capa ci ta- 
ale tutu- 
muncesc. 

princi-

al destinelor României 
socialiste. (Aplauze). în 
socialism există o uni
tate deplină între in
teresele oamenilor 
muncii și interesele 
generale ale întregii 
societăți; bunăstarea 
și fericirea fiecăruia 
depind de prosperita
tea întregii țări, sînt 
condiționate de rezul
tatele obținute în dez
voltarea economiei și 
culturii.

Prin întreaga lor 
activitate, sindicatele 
trebuie să dezvolte în 
rîndul oamenilor mun
cii conștiința de pro
prietari ai mijloacelor 
de producție, spiritul 
de răspundere pentru 
elaborarea planurilor 
de producție, pentru 
gospodărirea fonduri
lor financiare, a tutu
ror mijloacelor mate
riale ale întreprinderi
lor, pentru bunul mers 
al întregii activități e- 
conomice ; ele trebuie 
să stimuleze 
inițiativa și 
tea creatoare 
ror celor ce 

îndatorirea 
pală a sindicatelor din 
fabrici și uzine, de pe 
șantiere, din gospodă
riile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și 
tractoare este aceea 

de a organiza participarea salariaților la ela
borarea programului de activitate al fiecă
rei unități și la munca de îndeplinire a pre
vederilor planului de stat. Sindicatele trebuie 
să colaboreze îndeaproape cu conducerile ad
ministrative ale întreprinderilor, cărora statul 
socialist le-a încredințat sarcina de a gospo
dări uzinele și fabricile. Conducerea economi- 
co-administrativă a întreprinderii și sindica
tul, ca exponenți ai intereselor clasei munci
toare, ale întregului popor trebuie să acțio
neze în strînsă colaborare pentru înfăptuirea 
politicii partidului de întărire a puterii eco
nomice a patriei, de îmbunătățire a vieții ce
lor ce muncesc.

Sindicatele- trebuie să organizeze periodic 
dezbaterea principalelor probleme privind 
activitatea economică, de producție din fiecare 
întreprindere, să asigure manifestarea opiniei 
colective, generalizarea experienței înaintate 
a oamenilor muncii. Stăpîni ai mijloacelor de 
producție, oamenii muncii trebuie să analizeze, 
la sfîrșitul fiecărui an, rezultatele obținute în 
îndeplinirea planului întreprinderii, stabilind 
măsuri pentru valorificarea mai bună a rezer
velor materiale și umane, pentru continua 
perfecționare a muncii.

Procesul modern de producție, buna func
ționare a angrenajului complex al economiei 
noastre socialiste în plină dezvoltare impun o 
strictă disciplină de producție și de muncă în 
fiecare întreprindere. Introducerea tot mai 
largă a științei și tehnicii înaintate în eco
nomie, modernizarea procesului de producție, 
perfecționarea continuă a organizării produc
ției și a muncii ridică în fața sindicatelor în
datoriri de mare răspundere. Ele trebuie să 
participe activ la generalizarea metodelor ști
ințifice de muncă și de organizare a procesului 
de producție pentru asigurarea creșterii con
tinue a productivității muncii, scăderea cheltu
ielilor de producție, folosirea eficientă a capa
cității întreprinderilor și a timpului de lucru, 
ridicarea rentabilității economice a fiecărei 
unități, sporirea acumulărilor socialiste. Asi
gurarea unei calități superioare a produselor, 
realizarea unor performanțe înalte, compara
bile pe piața mondială, la toate mărfurile, tre
buie să fie, de asemenea, unul din obiectivele 
centrale ale activității sindicatelor.

Folosirea cuceririlor științei și tehnicii mo
derne, extinderea mecanizării și automatizării 
producției reclamă în mod imperios muncitori 
cu o temeinică pregătire profesională, cu un 
larg orizont de cunoștințe științifice, tehnice și 
de cultură generală. în acest vast domeniu al 
perfecționării pregătirii tehnico-profesionale a 
muncitorilor, al formării de noi cadre cu înaltă 
calificare pentru industria modernă, sindicate
lor le revin sarcini de cea mai mare importan
ță. împreună cu Ministerul Învățămîntului și 
cu ministerele economice, ele trebuie să ia 
parte activă la stabilirea și aplicarea măsuri
lor de perfecționare a organizării învățămîntu- 
lui profesional și tehnic, a învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură generală și supe
rior, a cursurilor pentru ridicarea calificării 
profesionale din întreprinderi. Sindicatele tre
buie să se preocupe îndeaproape, în colaborare 
cu conducerile întreprinderilor și cadrele teh- 
nico-inginerești, de crearea celor mai bune 
condiții materiale și organizatorice care să 
permită muncitorilor să beneficieze de posibi
litățile create de stat pentru a învăța, pentru 
a-și perfecționa continuu pregătirea. Ridicarea 
continuă a nivelului de pregătire a celor ce 
muncesc va duce la formarea unui muncitor 
cu o cultură generală și tehnică multilaterală, 

la apropierea treptată a muncii fizice de cea 
intelectuală.

Sindicatele trebuie să acorde o atenție spo
rită înfăptuirii politicii partidului și statului de 
cointeresare materială a oamenilor muncii, a- 
plicării principiilor de retribuire socialistă și 
de stimulare a interesului celor ce muncesc 
în creșterea continuă a producției și ridicarea 
calității produselor. împreună cu conducerile 
întreprinderilor și organele de stat, ele au da
toria de a asigura, paralel cu perfecționările 
procesului de producție, îmbunătățirea siste
mului de salarizare și normare a muncii, astfel 
ca veniturile salariaților să reflecte cît mai de
plin eforturile pe care aceștia le depun în pro
ducție, gradul lor de calificare, rezultatele pe 
care le obțin în muncă.

în calitatea lor de reprezentante ale princi
palelor mase de producători, sindicatele sînt 
chemate să îndeplinească în orînduirea noastră 
un rol însemnat în întreaga activitate de con
ducere și planificare a economiei naționale, 
să participe activ la elaborarea și înfăptuirea 
tuturor măsurilor care privesc perfecționarea 
continuă a activității economice, ridicarea ni
velului de trai al poporului. Uniunile sindicale 
trebuie să ia parte la întocmirea planului de 
stat pe ministere și departamente, la elabora
rea tuturor măsurilor menite să asigure reali
zarea integrală a prevederilor sale. Ele trebuie 
să participe la toate ședințele de colegiu ale 
ministerelor pentru a-și spune cuvîntul în le
gătură cu problemele care privesc dezvoltarea 
ramurilor respective, viața și activitatea în 
producție a oamenilor muncii. Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, Consiliul său Central tre
buie să ia parte la analizarea și definitivarea 
planului de stat de către Consiliul de Miniștri, 
precum și la ședințele Consiliului de Miniștri 
care dezbat principalele probleme generale 
ale economiei și problemele care interesează 
în mod direct pe oamenii muncii.

Tovarăși,

Țelul principal al întregii politici a Partidu
lui Comunist Român este ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate. în societatea socialistă toate bu
nurile materiale și culturale aparțin maselor 
largi ale oamenilor muncii, întregului nostru 
popor.

Paralel cu activitatea de organizare și mo
bilizare în muncă a maselor largi de salariați, 
în vederea creșterii continue a producției de 
bunuri materiale — baza asigurării bunăstării 
întregului popor — organizațiile sindicale au 
datoria de a se preocupa continuu de îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii, de satisfacerea cerințeloi și 
nevoilor lor în continuă creștere, de realizarea 
în fapt a drepturilor pe care societatea so
cialistă le asigură tuturor celor ce muncesc. 
Ele trebuie să urmărească îndeaproape felul în 
care sînt respectate și aplicate în toate insti
tuțiile și întreprinderile legile țării. Uniunile 
sindicale, Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor trebuie să studieze în mod 
aprofundat cerințele legate de viața și munca 
tuturor salariaților, să urmărească, împreună 
cu organele de stat, aplicarea și perfecționarea 
legislației muncii. Una din atribuțiile impor
tante care revin sindicatelor este exercitarea 
controlului obștesc cu privire la securitatea și 
protecția muncii, asistența medicală, buna 
funcționare a cantinelor și căminelor, a grupu
rilor sociale din uzine și fabrici, în vederea îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii.

Un obiectiv de seamă al activității sindi
catelor este munca de educare a oamenilor 
muncii, dezvoltarea conștiinței lor socialiste, 
cultivarea unei atitudini înaintate față de in
teresele generale ale societății socialiste, a 
răspunderii față de bunul mers al întreprin
derilor, față de proprietatea socialistă — 
izvorul bunăstării întregului popor. (Vii 
aplauze).

Organizațiilor sindicale le revine îndatori
rea de a milita activ pentru promovarea eti
cii noi, a trăsăturilor proprii omului înaintat 
al societății socialiste, a unei comportări civi
lizate în societate și în familie, de a crea un 
puternic curent de opinie împotriva menta
lității și obiceiurilor retrograde, a atitudinilor 
înapoiate față de muncă și viață, de a cultiva 
în rîndurile oamenilor muncii ambianța con
viețuirii socialiste Ele trebuie să pună în cen
trul activității educative dezvoltarea senti
mentului de dragoste față de patria socialistă, 
devotamentul pentru partidul comunist, pen-

(Continuare In pag. a IlI-a)
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RAPORTUL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CONSTANTIN DRĂGAN

Clasa muncitoare, Întregul nostru popor — a spus raportorul — trăiește încă atmosfera înălțătoare în care a fost sărbătorită a 45-a aniversare a Partidului Comunist Român. In rîndurile maselor largi a avut un puternic răsunet expunerea făcută cu prilejul glorioasei aniversări de către secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, expunere care constituie un exemplu de înaltă tinută principială și spirit de răspundere în examinarea mărxîst-len'inistă a evenimentelor, un document de o deosebită importantă teoretioă și practică Expunerea are o mare însemnătate și pentru cunoașterea, înțelegerea și explicarea procesului de apariție și dezvoltare a clasei muncitoare din tara noastră, a unirii sale în organizații profesionale de luptă pentru cucerirea și apărarea intereselor sale vitale, a drumului greu și plin de învățăminte parcurs de organizațiile sindicale de la primele lor înjghebări și pînă la puternicele noastre sindicate unite, la mărețul Congres de astăzi.Congresul sindicatelor din România coincide cu aniversarea unui moment important din acest proces al organizării profesionale a clasei muncitoare în lupta împotriva exploatării șl asupririi, pentru emanciparea ei socială. Acum 60 de ani. ca rezultat firesc al dezvoltării proletariatului român, al evoluției sale pe calea închegării organizatorice și maturizării politice, organizațiile sindicale, pe ramuri de producție, își uneau pentru prima dată forțele în Comisia Generală a Sindicatelor. în cursul deceniilor, sindicatele au fost părtașe la grelele bătălii duse de clasa muncitoare, în frunte cu partidul ei de avangardă, împotriva exploatării burghezo-moșierești, a reactiunii și fascismului, pentru libertate, independentă națională, democrație și progres social, la lupta poporului român pentru o viată liberă, luminoasă, la care are dreptul și pe care și-a făurit-o cu hotărîre nestrămutată.Mișcarea sindicală din tara noastră este mîndră că și-a adus contribuția la marile înfăptuiri care au transformat din temelii viata țării, a poporului român, că după zeci de ani de luptă, prin eforturile celor mai buni reprezentanți ai săi, a grijii neobosite manifestate de partid pentru continua ei întărire, ea se prezintă astăzi puternică, unită, ca o importantă forță socială în dezvoltarea României socialiste.După ce a înfățișat marile realizări obținute de poporul român în anii șesenakilui, raportorul' a spus : sindicatele, organizații profesionale de masă ale clasei muncitoare din patria noastră, însușin- du-și politica Partidului Comunist Român, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale oamenilor muncii, militează neabătut pentru înfăptuirea ei, desfășoară o multilaterală activitate menită să asigure participarea largă a celor ce muncesc la viața economică, politică și social-culturală a țării.Cuvîntul rostit de la tribuna Congresului nostru de către tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a umplut inimile de profundă emoție și bucurie. înalta apreciere dată activității sindicatelor, sublinierea rolului tot mai important ce le revine în întreaga viată a societății, îndrumările deosebit de valoroase pentru continua îmbunătățire a muncii organelor și organizațiilor sindicale în toate domeniile de activitate, înflăcăratul îndemn al partidului spre noi eforturi și noi biruinți ne vor călăuzi pașii în munca și lupta pentru desăvîrși- rea construcției socialiste în patria noastră.Asigurăm Partidul Comunist Român — conducător iubit și stimat de întregul nostru popor — că mișcarea sindicală, unită ca un singur om în jurul său, va face totul pentru a se ridica la înălțimea marilor sarcini-ce îi revin, că va depune întreaga ei capacitate organizatorică și educativă în slujba nobilei cauze a ridicării continue a României pe calea progresului și civilizației socialiste.Convins fiind că exprim gîndu- rile dumneavoastră, ale tuturora, folosesc acest prilej pentru a adresa mulțumirile și recunoștința sindicatelor, a întregii noastre clase muncitoare Partidului Comunist, conducerii sale, pentru înalta grijă ce o poartă neabătut ridicării con.- tinue a bunăstării materiale și culturale, fericirii poporului român.îndeplinindu-și tot mai bine rolul și atribuțiile sporite ce le revin, sindicatele au pus în centrul preocupării lor mobilizarea energiei creatoare a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, atragerea lor la conducerea și organizarea producției, îmbinarea experienței muncitorilor cu competența tehnică și economică a cadrelor de conducere. Ca reprezentante ale clasei muncitoare, sindicatele au participat activ la elaborarea planurilor economice, aducînd în verigile conducerii de stat experiența maselor în organizarea producției, propunerile acestora pentru valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne. Au crescut rolul și eficiența consfătuirilor de producție trimestriale și a adunărilor lunare în care membrii sindicatelor au analizat problemele economice și de producție și ale activității sindicale din secții și întreprinderi.întrecerea socialistă a constituit și în anii șesenalului mijlocul principal prin care sindicatele au mobilizat colectivele din întreprinderi la îndeplinirea și depăși

rea planului de dezvoltare a economiei naționale. Călăuzindu-se după directivele C.C. al P.C.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, sindicatele au depus o activitate susținută pentru a dezvolta caracterul de masă și a ridica organizarea acestei mișcări pe o treaptă maț înaltă. Contribuția întrecerii socialiste la depășirea planurilor anuale se reflectă și în faptul că în industrie, în perioada 1960—1965, s-au obținut suplimentar o producție globală de peste 15 miliarde lei, o producție marfă depășind 13 miliarde lei, mai mult de 4 miliarde lei economii și beneficii de 1,8 miliarde lei. în semn de prețuire a hărniciei și priceperii lor, 728 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni au primit, în ultimii trei ani, insigna de fruntaș în întrecerea socialistă. Mai mult de 66 000 de oameni ai muncii își mențin acest titlu de trei ani consecutiv. Pentru rezultatele obținute în anul trecut, 32 colective de muncă au fost distinse cu „Steagul roșu" și „Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe țară". Sute de întreprinderi au primit a- semenea distincții la nivelul regiunilor, raioanelor și orașelor. în cursul șesenalului, sindicatele au atras în mișcarea de masă a inovatorilor și raționalizatorilor peste 417 000 muncitori, ingineri și tehnicieni. ale căror inovații aplicate în producție au dus Ia economii de 2,8 miliarde lei.Pășind în noul cincinal, sindicatele au concentrat încă de la început eforturile oamenilor muncii spre îndeplinirea și depășirea planului de stat pe 1966. Întîm- pinînd cu nestăvilit entuziasm cea de-a 45-a aniversare a partidului, milioanele de participanți la întrecere au realizat în industrie, peste plan, pînă la 1 Mai, o producție globală de 1,2 miliarde lei, o producție marfă de peste 1 miliard lei — rezultate mult superioare angajamentelor luate inițial,înfăptuirea mărețului program de dezvoltare a economiei naționale, stabilit pentru perioada 1966—1970 de cel de-al IX-lea Congres al partidului, continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste, organizarea științifică a producției și sporirea eficienței e- conomice în toate domeniile cer ridicarea nivelului calitativ al întregii activități, creșterea competenței organelor sindicale în problemele economice.Apreciind ceea ce s-a obținut pozitiv în mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea planului de « stat — a spus vorbitorul — este * necesar, totodată,; ca pentru îmbunătățirea activității pe viitor să fie înlăturate unele lipsuri care s-au manifestat în această direcție în munca sindicatelor. Principalul neajuns cpnsță în aceea că în îndrumarea organelor sindicale nu am abordat întotdeauna problemele de producție în mod diferențiat, după specificul ramurilor. Acordînd atenția cuvenită îmbunătățirii conținutului consfătuirilor de producție, punînd în dezbaterea lor problemele cele mai actuale și stringente, este necesar să dăm dovadă de mai multă perseverență pentru a determina conducerile tehnico-administrative să rezolve operativ propunerile valoroase făcute de oamenii muncii, în întrecerea socialistă, spiritul de întrajutorare tovărășească nu este îndeajuns stimulat la unele colective, deoarece nu se popularizează cu operativitate stadiul îndeplinirii angajamentelor și nu se întreprind acțiuni susținute de sprijinire a muncitorilor care nu-și îndeplinesc normele și angajamentele luate. Unele consilii regionale, locale și comitete ale sindicatelor, deși depun multă muncă și folosesc timp prețios din activitatea lor’ pentru organizarea de schimburi de experiență și alte acțiuni, nu se preocupă îndeajuns de finalizarea și transpunerea în viață a concluziilor.Raportorul s-a ocupat, în continuare, de problema organizării științifice a producției și a muncii. Arătînd că sindicatele sprijină prin diferite forme obștești măsurile care se iau în acest scop la toate nivelurile, vorbitorul a citat experiența pozitivă dobîndită în această direcție de comitetul sindicatelor de la exploatarea minieră Lupeni, uzinele „Tractorul“-Brașov, fabrica de încălțăminte „Dîmbovița"- București etc. și a chemat organele sindicale să o folosească și să o extindă cît mai mult în activitatea lor. După ce a subliniat necesitatea folosirii raționale a cadrelor tehnico-inginerești în rezolvarea problemelor tehnice cerute de organizarea științifică a producției, raportorul s-a ocupat de problemele aplicării corecte a principiului cointeresării materiale a sala- riaților în obținerea celor mai buni indici în producție, mai ales în ce privește calitatea produselor și realizarea de economii.Raportul a arătat apoi sarcinile ce revin sindicatelor pentru a-și spori contribuția la ridicarea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost. Folosind experiența pozitivă dobîndită, să contribuim în și mai mare măsură la respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice, la întărirea exigenței tuturor lucrătorilor de la controlul tehnic, la dezvoltarea unui înalt simt de răspundere a fiecărui muncitor față de calitatea produselor pe care le realizează. Comisiile inginerilor și tehnicienilor sînt chemate ca, prin acțiuni concrete, va-

riate, să contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe tehnico-pro- fesionale al tuturor muncitorilor, să-și sporească aportul la rezolvarea problemelor tehnice ale întreprinderilor, la sprijinirea cabinetelor tehnice și acordarea asistenței de specialitate inovatorilor și ra- ționalizatorilor, la activitatea de cercetare științifică în institute și în laboratoarele uzinale, la introducerea în producție a rezultatelor acesteia. Este necesar ca sindicatele să pună up accent deosebit pe mobilizarea colectivelor pentru însușirea cît mai rapidă a tehnicii și tehnologiei noi, realizarea în termen Și la un înalt nivel a sarcinilor cuprinse în planurile tehnice, folosirea cît mai deplină a suprafețelor, a capacităților de producție și a timpului de lucru, obținerea de economii la consumul de materii prime, materiale, combustibil și energie, realizarea producției marfă vîndute și încasate și sporirea rentabilității întreprinderilor.Ocupîndu-se de sarcinile muncii sindicale în domeniul agriculturii, raportorul a spus : avem datoria să acordăm comitetelor sindicatelor din G.A.S. un sprijin mai sistematic pentru creșterea capacității lor de mobilizare a lucrătorilor la organizarea producției pe baza științei agricole avansate, folosirea cît mai judicioasă a pămîntului, a mijloacelor tehnice de care dispun, la creșterea producției vegetale și animale, rentabilizarea unităților și sporirea aportului lor, la alcătuirea fondului central de produse agricole, la ajutorarea cooperativelor de producție cu semințe și animale de înaltă productivitate și asistență de specialitate. în stațiunile de mașini și tractoare organele sindicale să antreneze mecanizatorii la folosirea cu întreaga capacitate a mașinilor, executarea lucrărilor de calitat* la timp și la un înalt nivel agrotehnic, la reducerea prețului de cost. Țărănimea cooperatistă — aliată de nădejde a clasei muncitoare în lupta pentru propășirea țării și bunăstării poporului — poate fi sigură că oamenii muncii din fabrici și uzine nu-și vor precupeți eforturile pentru a produce noi mașini, utilaje agricole cu întrebuințări multiple, îngrășăminte chimice, că mecanizatorii vor executa lucrări de înaltă calitate agrotehnică, a- ducîndu-și astfel contribuția la sporirea belșugului holdelor unite ale cooperatorilor.Raportul subliniază apoi sarcinile sindicatelor în ce privește realizarea politicii de investiții a partidului și statului nostru. Colectivele din institutele de proiectare trebuie să fie antrenate în mai mare măsură la realizarea proiectelor și documentațiilor tehnice în termen și la un înalt nivel calitativ, la acordarea asistenței tehnice necesare. Ținînd seama de lipsurile care s-au manifestat pe unele șantiere, de rolul important al activității constructorilor în sporirea eficienței economice a investițiilor, să axăm mai mult munca organelor sindicale, încă de la începerea lucrărilor, pe îmbunătățirea organizării producției, gospodărirea rațională a materialelor, executarea lucrărilor de construcții și montaj de bună calitate. Dat fiind că pe șantiere vin muncitori în principal din mediul rural, să ne ocupăm de închegarea într-un timp mai scurt a colectivelor de muncă, de educarea acestora în spiritul disciplinei socialiste. Comitetele sindicatelor din noile întreprinderi să-și sporească contribuția la efectuarea în bune condiții a probelor tehnologice, la atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați.în continuare, în raport se arată că în anii cincinalului vor intra în cîmpul muncii peste 900 000 de sa- lariați, majoritatea muncitori, care vor lucra în condițiile înzestrării continue a întreprinderilor cu tehnica modernă, ale mecanizării și automatizării producției. Aceasta cere din partea sindicatelor o a- tenție deosebită pentru pregătirea cadrelor noi, pentru ridicarea permanentă a calificării și specializării cadrelor existente. Considerăm necesar ca pe linie de stat să se urgenteze revederea reglementărilor privind cursurile de calificare, specializare și ridicare a calificării. O mai bună organizare a școlilor profesionale, adaptarea programelor la cerințele actuale ale științei și tehnicii și, în această lumină, îmbunătățirea manualelor școlare trebuie să măsură în atenția vățămîntului și a resort.Vorbitorul s-acontribuția sindicatelor la înfăptuirea politicii partidului de creștere continuă a bunăstării poporului. Reprezentînd interesele masșlor largi de salariați, sindicatele au îmbrățișat cu toată căldura și răspunderea sarcinile ce le revin, luînd parte activă la înfăptuirea cu consecvență a principiului socialist al retribuției după cantitatea și calitatea muncii. Consiliul Central al Sindicatelor, uniunile pe ramuri de producție au contribuit efectiv la elaborarea tuturor actelor normative de stat privind condițiile de muncă și de trai. Participînd nemijlocit la perfecționarea și aplicarea sistemului de salarizare, normare a muncii și

premiere, sindicatele au vegheat la înfăptuirea corectă a majorărilor de salarii, la încadrarea muncitorilor corespunzător pregătirii profesionale și stagiului în producție, au controlat modul în care s-au aplicat măsurile menite să a- sigure realizarea cîștigurilor planificate în raport cu îndeplinirea sarcinilor de plan. întrucît retribuirea muncii este strîns legată de contribuția directă adusă de fiecare muncitor la îndeplinirea planului la toți indicatorii, sindicatele trebuie să sprijine activ extinderea muncii în acord și introducerea normelor cu motivare tehnică. Pentru a folosi mai bine mijloacele de cointeresare materială și a întări caracterul stimulativ al a- cestora considerăm util ca organele de stat să ia în studiu îmbunătățirea modului de constituire și folosire a fondului întreprinderii, precum și a altor reglementări privind sistemul de premiere, în vederea îmbinării tot mai strînse a intereselor personale ale angajați- lor cu cele generale ale statului.Referindp-se la contractele colective, raportorul a arătat că a- cestea sînt încheiate între sindicate — ca reprezentanți ai anga- jaților — și conducerile întreprinderilor, oglindind relațiile socia- int.erese a Consiliul a luat, în au dus la con-
liste, comunitatea de părților cqntractante. Central al Sindicatelor ultimii ani, măsuri care îmbunătățirea conținutului tractelor colective, urmărind, împreună cu conducerile administrative, ca angajamentele reciproce să aibă o bază reală, să asigure condițiile necesare îndeplinirii planului și rezolvării problemelor de interes social și cultural ale sala- riaților. Unele conduceri de întreprinderi nu acordă însă atenția cuvenită îndeplinirii tuturor anga-

26 miliarde lei, din care cea mai mare parte pentru acordarea de pensii > au beneficiat de cură balneoclimaterică, numai prin sindicate, circa 2 milioane de oameni ai muncii ; sume importante au fost cheltuite din bugetul de asigurări sociale și din fondurile proprii ale sindicatelor pentru dezvoltarea bazei materiale, ridicarea gradului de confort și îmbunătățirea condițiilor de deservire în stațiunile balneoclimaterice, precum și pentru trimiterea copiilor în tabere și colonii. Conștienți de însemnătatea sarcinilor privind buna gospodărire a fondurilor destinate asigurărilor sociale, să dovedim și în viitor maximum de grijă și exigență față de constituirea și cheltuirea chibzuită a acestora în același timp, se impune ca sindicatele să controleze felul în care conducerile tehnico-administrative și cadrele medicale analizează periodic starea morbidității și aplică măsurile stabilite în vederea scăderii continue a indicelui de incapacitate temporară de muncă, a întăririi sănătății celor ce muncesc.Un alt domeniu de interes social în care sindicatele au desfășurat o rodnică activitate îl constituie controlul obștesc asupra deservirii populației. Echipele de control obștesc în care activează peste 60 000 de membri de sindicat aleși în adunări și conferințe au contribuit activ, prin sesizările și propunerile făcute, la îmbunătățirea aprovizionării populației, a asistenței medicale, a condițiilor de tratament și odihnă în stațiunile balneoclimaterice. Uniunile pe ramuri de producție, sindicatele din toate domeniile deservirii trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea conștiinței etice și profesionale, la întărirea disciplinei și creșterea solicitudinii membrilor lor față de cerințele oamenilor muncii, iar conducerile organelor de stat și economice respective să ia măsuri ca sesizările, sugestiile și propunerile echipelor de control obștesc să fie analizate și aplicate cu toată răspunderea de unitățile în subordine. Va fi necesar să aducem îmbunătățiri organizării și formelor controlului obștesc pentru ca acesta să capete un caracter permanent, să fie mai exigent, să asigure, în primul rînd, prevenirea lipsurilor, să cuprindă și alte domenii de deservire lației.Consiliul Central catelor a acordat șisă acorde și în viitor o atenție deosebită activității în domeniul legislației muncii, a- ducînd o contribuție însemnată la aplicarea corectă a legilor, la formarea și dezvoltarea în conștiința celor ce muncesc a sentimentului răspunderii față de proprietatea socialistă, la întărirea disciplinei muncii. Sindicatele au îndrumat îndeaproape activitatea comisiilor pentru soluționarea litigiilor de muncă și a consiliilor judecată, din care fac parte
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fie în mai mare Ministerului ministerelor în-deocupat apoi de

jamentelor asumate prin contracte, iar sindicatele nu au luat întotdeauna poziție combativă față de asemenea cazuri, n-au insistat pentru înlăturarea lor. în forma lui actuală, contractul colectiv nu reflectă suficient problemele care trebuie să constituie obligații reciproce pentru conducerile întreprinderilor și comitetele sindicale. Uniunile pe ramuri de producție ale ministerele, ze și să contractelor murile respective, asigurînd, totodată, un sistem eficient de urmărire a realizării prevederilor cuprinse în ele.Vorbitorul a amintit o serie de măsuri importante luate de stat pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și protecția muncii. în perioada 1960—1965 au fost cheltuite din fondurile statului pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă peste 4 miliarde de lei, acor- dîndu-se, totodată, celor ce lucrează în condiții deosebite, concedii suplimentare plătite, echipament și alimentație de protecție, sporul de salariu și lucru redus. Organele exercitat cu tot mai tate controlul obștesc pectării dispozițiilor vind condițiile de muncă, timpul de lucru și odihnă, munca suplimentară și de noapte, regimul de lucru stabilit pentru femei și tineret. Apoi raportorul a arătat unele deficiențe care mai există în acest domeniu, atît din partea unor ministere și întreprinderi cît și a unor sindicate. Organele sindicale— a subliniat el — vor trebui să intensifice controlul obștesc în privește securitatea muncii în treprinderi, să ridice nivelul combativitate și exigență față lipsuri, sprijinind totodată Comitetul de stat pentru protecția muncii în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin. în același timp, sindicatele trebuie să desfășoare o susținută activitate de educare pentru cunoașterea temeinică și respectarea normelor de protecție și igiena muncii de către fiecare salariat.în ansamblul măsurilor luate pentru creșterea nivelului de trai— se arată în raport — un loc deosebit îl ocupă asigurările sociale, realizate în întregime pe seama statului și a căror conducere este încredințată sindicatelor. Numai prin asigurările sociale de stat, în anii șesenalului s-au cheltuit peste

sindicatelor, împreună cu trebuie să studie- aducă îmbunătățiri colective din ra-

program de sindicale au bune rezul- asupra res- legale, pri-

ce înde de

de .peste 200 000 de activiști obștești.Ocupîndu-se de activitatea cul- tural-educativă a sindicatelor, raportul arată că în perioada dintre cele două congrese aceasta a fost mai bogată în conținut, mai variată și a exercitat o însemnată înrîurire asupra conștiinței celor ce muncesc, a lărgit orizontul lor de cunoștințe. Explicarea și cunoașterea operativă de către colectivele din întreprinderi a sarcinilor de plan, a angajamentelor și realizărilor obținute în întrecerea socialistă, popularizarea prin diverse forme și mijloace a celor mai harnici și pricepuți muncitori au influențat pozitiv asupra modului de a gîndi și de a munci al majorității covîrșitoare a salariatilor. Pe baza consultării largi a colectivelor de muncă, ținînd seama de părerile și sugestiile acestora, sindicatele vor trebui să se ocupe mal îndeaproape de îmbunătățirea tematicii și conținutului și de extinderea manifestărilor pe teme tehni- co-economice.Sindicatele să multă eficientă toate formele și rale pentru disciplinei socialiste. într-o măsură mai mare în tematica muncii de educație să fie cuprinse probleme de etică, de comportare în muncă, familie și societate, menite să contribuie la dezvoltarea profilului moral propriu constructorilor socialismului. Numeroasele acțiuni organizate de sindicate sînt menite să contribuie și în viitor la educarea patriotică a celor ce muncesc, la popularizarea hotărî- rilor partidului și statului, la informarea operativă a oamenilor muncii asupra evenimentelor politice interne și internaționale.Sindicatele desfășoară o vie și rodnică mișcării datorită de care amploare. în prezent există peste 120 000 de artiști amatori cuprinși în 7 200 colective artistice ale sindicatelor Pentru a asigura permanentizarea și dezvoltarea activității artisțice de masă. în care s-au manifestat si o seamă de neajunsuri, sindicatele trebuie să acorde o atenție mai mare îmbunătățirii conținutului repertoriului, promo- vînd cu prioritate lucrări inspirate din viata și preocupările oamenilor muncii, să ridice al manifestărilor.Baza materială rale s-a dezvoltat cățele dispunînd de peste 300 de

folosească cu mal opinia de masă, mijloacele cultu- întărirea continuă a

activitate în domeniul artistice de amatori, care, îndrumării și condițiilor se bucură, a luat o mare

nivelul calitativa muncii cultu- continuu. sindi-

cluburi și case de cultură, de circa 5 000 biblioteci și alte mijloace de culturalizare a maselor. în actualul cincinal, din fondurile sindicatelor șîpt destinate. în acest scop circa 140 000 000 lei. Menționînd că eu toate acestea sindicatele nu au reușit să cuprindă pe măsura cerințelor în activitatea cultural-educa- tivă întreaga masă de salariați, să îmbogățească varietatea formelor de deservire culturală, vorbitorul a arătat o serie de măsuri ce trebuie luate pentru îmbunătățirea în viitor a muncii în această direcție.în continuare, raportorul s-a o- cupat de problemele muncii organizatorice. în strînsă legătură cu avîntul impetuos al economiei naționale, al tuturor ramurilor ei, cu creșterea continuă a clasei muncitoare, a nivelului ei de conștiință socialistă și pregătire profesională a sporit forța organizatorică a sindicatelor. Cele 11 646 de sindicate existente astăzi în întreprinderi, G.A.S., S.MT. și comupe cuprind peste 4 100 000 de membri, cu a- proape 1 300 0Q0 mai mulți decît în anul congresului precedent. Au crescut puternic rîndurile activului sindical. Au fost aduse îmbunătățiri în structura organizatorică a sindicatelor, în raport cu specificul unităților și cerințele locurilor de muncă-Refepindu-se la unele deficiențe care s-au manifestat în munca organizatorică, raportorul a spus printre altele : Principalul neajuns constă în aceea că sindicatele nu rezolvă cu operativitate și suficientă competență o serie de probleme legate de activitatea profesională și social-culturală a sala- riaților.în munca de îndrumare și control, consiliile regionale și locale ale sindicatelor s-au rezumat uneori la indicații cu caracter general, nu au pus întotdeauna accentul pe ceea ce este esențial, specific, în unitățile din diferite ramuri de producție. Consiliul Central a concentrat la nivelul său unele probleme pe care nu le-a putut cuprinde și rezolva întotdeauna în mod operativ. Este necesar — a subliniat vorbitorul — să ne mobilizăm, toate forțele de care dispunem pentru creșterea continuă a rolului, răspunderii și autorității sindicatului, ca unitate de bază a mișcării noastre sindicale, în întreaga viață a întreprinderii sau instituției respective.Comitetele uniunilor pe ramuri de producție, organele sindicale teritoriale, evitînd tutelarea măruntă, respectînd autonomia sindicatelor, stimulînd larg inițiativa lor, vor trebui să le ajute îndeaproape pentru a pătrunde în esența problemelor economice, sociale și culturale ce stau în fața colectivelor de oameni ai muncii, să desfășoare sistematic și corespunzător activitatea organizatorică de educare și mobilizare a maselor, folosind forme și metode de muncă potrivite pentru rezolvarea sarcinilor concrete ce le revin. în relațiile cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor, comitetele sindicatelor trebuie să-și afirme mai din plin rolul de expopenți ai maselor de salariați, să fie intransigente față de neajunsurile ce se manifestă în organizarea și desfășurarea producției, să vegheze la respectarea drepturilor oamenilor muncii, stabilite de legislația noastră socialistă, să rezolve principial problemele, întotdeauna de pe pozițiile îmbinării intereselor personale cu cele ale colectivității.De asemenea, va trebui să acordăm pe viitor o atenție mai mare îmbunătățirii activității uniunilor pe ramuri de producție, să le lărgim atribuțiile, să le creăm cadrul organizatoric necesar pentru a conduce și îndruma direct activitatea sindicatelor din ramura respectivă în problemele de producție, sociale și profesionale specifice acesteia. Totodată, este necesar să precizăm mai bine atribuțiile consiliilor sindicale regionale, locale și raionale, ca organe teritoriale, în coordonarea acțiunilor comune ale sindicatelor pe plan local în problemele social-culturale, care nu țin de specificul activității pe ramură de producție. Respectarea democrației muncitorești, activizarea membrilor de sindicat în rezolvarea tuturor problemelor ce stau în fața întreprinderilor sînt îndatoriri principale ale organelor de conducere sindicale Pentru dezvoltarea pe mai departe a democrației muncitorești, organele sindicale au datoria să dezvolte climatul prielnic criticii și autocriticii constructive, de dezbatere creatoare a problemelor, de confruntare a diferitelor opinii în vederea adoptării celor mai corespunzătoare măsuri, să acorde o mare atenție cererilor și sesizărilor cu care oamenii muncii li se adresează cu tot mai multă încredere fiecare problemă să fie examinată cu maximum de grijă și atenție și să 1 se dea o rezolvare promptă și principială. Raportorul ă subliniat apoi că va trebui să se promoveze și mai consecvent, principiul muncii colective în activitatea organelor de conducere și să se acorde cea mai mare atenție promovării și pregătirii cadrelor de activiști sindicali.în legătură cu proiectul noului Statut, supus dezbaterii și aprobării Congresului, vorbitorul a subliniat . însemnătatea prevederilor sale și a arătat că adoptarea și apli

carea lui va face posibilă afirmarea și mai deplină a inițiativei organelor și organizațiilor sindicale, creșterea autorității și competenței lor în îndeplinirea sarcinilor multiple ce le revin.Consiliul Central a hotărît să propună Congresului ca mișcarea sindicală din țara noastră, în totalitatea ei, să poarte denumirea de Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Această denumire exprimă unitatea organizatorică și de acțiune a mișcării sindicale, corespunde rolului și sarcinilor sporite ce îi revin în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialiste.Ultima parte a raportului este consacrată activității internaționale a sindicatelor din România. Educate în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist — a spus vorbitorul — sindicatele sprijină întru totul politica externă a Partidului Comunist Român și a statului nostru, politică corespunzătoare intereselor și năzuințelor clasei muncitoare și ale întregului popor român, la temelia căreia stau principiile respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Condamnînd cu hotărîre agresiunea Statelor Unite în Vietnam, sindicatele din țara noastră, o dată cu întregul popor, își exprimă solidaritatea frățească deplină cu lupta dreaptă și eroică a poporului vietnamez, pentru libertate și independență națională.Subliniind că sindicatele din România desfășoară o bogată activitate pentru întărirea colaborării și unității de acțiune a mirnăyîi sindicale de pretutindeni și că au fost extinse relațiile cu organizații afiliate la F.S.M.. de alte afil’eri sau autonome, raportorul a arătat că în prezent ele au legături de prietenie si colaborare cu organizații sindicale din peste 90 de țări de pe toate continentele. Vom dezvolta și pe mai departe relațiile frățești cu sindicatele din toate țările socialiste, în interesul întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist. Vom lărgi și în viitor contactele și colaborarea cu sindicatele din țările capitaliste, din țările recent eliberate și coloniale, copsiderînd că prin aceasta ne aducem consecvent contribuția la întărirea și dezvoltarea unității de acțiune a mișcării sindicale internaționaleSindicatele din România au militat consecvent pentru dezvoltarea și întărirea acestei unități și', înainte de toate, pentru consolidarea unității Federației Sindicale Mondiale, din care fac parte încă de la înființarea ei. Preocupate de sporirea continuă a rîndurilor F.S.M., de creșterea eficienței acțiunilor sale, sindicatele noastre . s-au străduit să contribuie la îmbunătățirea activității F.S.M. și a organelor sale de conducere, corespunzător gradului de dezvoltare și maturizare a mișcării sindicale din diverse țări, transformărilor survenite în lume în ultimii douăzeci de ani.Ținînd seama de caracterul F.S.M., ca organizație la care aderă de bună voie centrale sindicale naționale independente ce acceptă să-și coordoneze eforturile în lupta pentru satisfacerea unor revendicări și cucerirea unor obiective comune, sindicatele din țara noastră au militat în F.S.M. pentru respectarea autonomiei fiecărei organizații afiliate, neamestec în treburile interne, pentru proțnovarea unor relații de respect reciproc, bazate pe deplina egalitate in drepturi, pe principiile celei mai largi democrații muncitorești. In acest spirit sindicatele din Republica Socialistă România își vor îndeplini și pe viitor îndatorirea lor internaționalistă, își vor da și pe mai departe contribuția la activitatea F.S.M., la întărirea continuă a rîndurilor sale, la acțiunile menite să dezvolte și să întărească unitatea de acțiune a celor ce muncesc și a sindicate- loi lor din întreaga lume în lupta împotriva exploatării, pentru democrație. independență națională, progres social, pentru triumful cauzei păcii și prieteniei între popoareSubliniind încă o dată angajamentul sindicatelor de a lupta pentru îndeplinirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. vorbitorul a spus în încheiere ,în numele Congresului nostru, al milioanelor de membri ai sindicatelor încredințez partidul. Comitetul său Cențral. că sindicatele din țara noastră vor pune întreaga lor forță organizatorică și educativă in slujba cauzei desă- vîrșjrii construcției socialiste, vor munci cu abnegație și energie pentru a-șj aduce o contribuție tot mai mare la înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor cincinalului, pentru creșterea și întărirea continuă a puteri-' economice a patriei. înflorirea științei, culturii și artei, ridicarea bunăstării materiale. îmbogățirea vieții spirituale și fericirea minunatului nostru popor.
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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tru cauza socialismului, pentru cuceririle re
voluționare ale întregului popor, întărirea fră
ției dintre oamenii muncii, indiferent de națio
nalitate, în munca unită pentru dezvoltarea și 
înflorirea patriei noastre comune, solidaritatea 
internationalists cu cei ce muncesc de pretu
tindeni. (Aplaude puternice).

Partidul și statul au încredințat sindicate
lor sarcina de a organiza întreaga activitate 
cultural-artistică din întreprinderi, instituții, 
de pe șantiere. Ele au datoria de a contribui 
într-o măsură sporită la activitatea generală 
care se desfășoară în țara noastră în scopul 
lărgirii orizontului de cultură al oamenilor 
muncii.

Activitatea cultural-artistică și de răspîn- 
dire a cunoștințelor științifice trebuie desfă
șurată în strînsă legătură cu organele de 
stat. Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, avînd sarcina de a coordona întreaga via
ță cultural-artistică din țara noastră, poartă 
împreună cu sindicatele, răspunderea pentru 
activitatea care se desfășoară în întreprinderi, 
în așezămintele de cultură sindicale.

Un domeniu important al activității sindi
catelor îl constituie dezvoltarea, în rîndurile 
salariaților, în colaborare cu Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport, Uniunea Tineretului Co
munist și alte organizații de masă, a sportu
lui, turismului și excursiilor, asigurarea con
dițiilor pentru organizarea plăcută și in
structivă a timpului liber al muncitorilor, 
pentru recrearea oamenilor muncii, în vederea 
reîmprospătării forței de muncă, a capacității 
lor creatoare.

îndeplinirea în condiții tot mal bune a în
datoririlor importante ce revin organelor sin
dicale impune lărgirea atribuțiilor acestora și 
îmbunătățirea structurii lor organizatorice. 
Trebuie sporite atribuțiile uniunilor pe ra
muri care asigură o mai bună legătură cu mi
nisterele și cu celelalte organe de stat.

Dezvoltarea continuă a democrației munci
torești trebuie să asigure participarea activă 
a tuturor membrilor sindicatelor la întreaga 
viață sindicală. In conducerea organelor sin
dicale trebuie să fie aleși cei mai buni și mai 
activi oameni ai muncii, energici și pricepuți, 
capabili să desfășoare o muncă organizată și

perseverentă pentru îndeplinirea atribuțiilor 
importante ce revin mișcării noastre sindi
cale.

Pe măsura mersului înainte al societății so
cialiste, alianța muncitorească-țărănească — 
baza politică a orînduirii noastre — se ridică 
pe o treaptă superioară ; cele două clase prie
tene se apropie tot mai mult, deschizîndu-se 
perspectiva contopirii lor în viitor într-o sin
gură clasă muncitoare a națiunii socialiste. 
Se dezvoltă democrația socialistă, se lărgeș
te participarea maselor la întreaga viață a 
țării, crește tot mai mult rolul organizațiilor 
de masă și obștești și, în mod deosebit, al sin
dicatelor în viața societății, în sistemul de
mocrației socialiste ; sindicatele alcătuiesc 
un cadru larg de exprimare liberă a părerilor 
maselor cu privire la diferite aspecte ale po
liticii partidului și statului, ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste.

Continuînd tradițiile internaționaliste ale 
mișcării muncitorești din România, sindica
tele își aduc contribuția la întărirea mișcării 
sindicale mondiale, participă la activitatea or
ganizațiilor internaționale ale clasei munci
toare, militînd pentru creșterea rolului aces
tora în viața politică și socială a lumii con
temporane, pentru întărirea colaborării cu 
toate organizațiile sindicale — garanție a în
deplinirii cu succes a rolului important ce 
revine clasei muncitoare în lupta pentru pace 
și socialism. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

In înfăptuirea măreței opere de construire 
a socialismului și de ridicare a patriei noas
tre, sindicatelor le revine un rol din ce în ce 
mai important. Ne exprimăm convingerea că 
ele își vor îndeplini cu cinste misiunea so
cială pe care o au, vor aduce o contribuție 
tot mai prețioasă la organizarea eforturilor 
milioanelor de oameni ai muncii din țara 
noastră pentru realizarea marilor obiective 
ale desăvîrșirii construcției socialiste, pentru 
înflorirea continuă a economiei și culturii, a 
întregii vieți sociale, pentru propășirea conti
nuă a scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România. (Aplauze puternice. în
treaga asistență, în picioare, ovaționează în
delung).

întreținerea 
culturilor — 
in centrul 
preocupărilor

în aceste zile oamenii muncii din agricultură lucrează intens la întreținerea culturilor, recoltatul trifoliene- lor etc. Ploile căzute în toate regiunile țării au favorizat nu numai dezvoltarea culturilor agricole, ci și apariția buruienilor. în aceste condiții, executarea neîntîrziată a prașilelor, respectarea cu strictețe a tuturor regulilor agrotehnice stabilite de specialiști, au o mare însemnătate pentru obținerea unei recolte bogate. în fotografie : Prășitul mecanic la floarea-soarelui pe tarlalele cooperativei agricole de producție din comuna Săveni, regiunea București. Mecanizatorii de la S.M.T. Hagieni, care deservesc a- ceastă cooperativă, execută lucrările la un nivel agrotehnic înalt

Organizarea producției
concepții avansate

Mașini 
și utilaje 
înnoite

DESCHIDEREA CONGRESULUI SINDICATELOR
(Urmare din pag. I)

Permiteți-mi ca, în numele 
delegaților, al tuturor partici- 
panților la Congres, să salut 
cu cea mai mare bucurie prezen
ța în mijlocul nostru a membri
lor Comitetului Central, ai Co
mitetului Executiv și ai Secreta
riatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul general al 
Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, prezența la Congres a membrilor Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri.

Adresăm un salut tovărășesc 
tuturor conducătorilor organiza
țiilor de stat și obștești, activiști
lor de partid, vechilor militanți 
ai mișcării revoluționare, tuturor 
tovarășilor care au răspuns invi
tației de a lua parte la Congresul 
nostru.

La lucrările Congresului parti
cipă ca oaspeți reprezentanți ai 
37 organizații sindicale, ai Fede
rației Sindicale Mondiale, precum 
și din partea Biroului Internațio
nal al Muncii. Adresăm delega
ților sindicatelor de peste hotare 
un cald salut muncitoresc și tra
diționala urare „Bine ați venit 1"

Delegații au ales apoi prezidiul 
Congresului, comisia de validare, 
secretariatul Congresului, comisia 
pentru redactarea proiectelor de 
hotărîri și rezoluții.

Congresul a aprobat în unani
mitate următoarea ordine de zi:

1. — Raportul de activitate al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Republica Socialistă Ro
mânia pentru perioada ce a tre
cut de la Congresul precedent al 
sindicatelor și sarcinile ce le re
vin în înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

2. — Raportul Comisiei centra
le de cenzori.

3. — Raportul cu privire la 
proiectul Statutului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia.

4. — Alegerea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România și a Comi
siei centrale de cenzori.

A fost aprobat apoi regulamen
tul de desfășurare a lucrărilor 
Congresului.

Primit cu îndelungi și puternice aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a 
adus Congresului salutul Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului. Cuvîntarea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.R. a fost subliniată, în repe
tate rîndurl, cu vii aplauze și ovații entuziaste.

La primul punct al ordinel de zi, tovarășul Constantin Drăgan 
a prezentat raportul de activitate al Consiliului Central al Sindica
telor.în contintare, Anton Emilian, 
președintele "omisiei centrale de 
cenzori, a pPzentat raportul a- cestei comisii.

Prezentînd acuitatea financia
ră și gospodăreai a C.C.S. și a instituțiilor sale anexe, raportul 
a arătat că venirile mișcării sindicale au crescu jn jges Cu 68 
la sută față de ISj. Principala 
sursă de venituri o onstituie co
tizația sindicală și axa de în

scriere în sindicat. Veniturile 
sindicatelor au crescut datorită 
sporirii continue a salariilor oa
menilor muncii, precum și a nu
mărului membrilor de sindicat, 
ca urmare a dezvoltării în ritm 
susținut a economiei naționale.

Raportul apreciază că fondurile 
înscrise în bugetul sindicatelor 
au asigurat mijloacele financiare 
necesare pentru satisfacerea ne
voilor cultural-educative ale 
membrilor sindicatelor și a acti
vității organizatorice și gospodă
rești.

Subliniind că fondurile alocate 
de stat pentru asigurările sociale 
au crescut în 1965 cu 47 la sută 
față de anul 1960, vorbitorul a 
subliniat că pe viitor este necesar 
să se dea o atenție mai mare a- 
plicării corecte a prevederilor le
gale în gospodărirea și folosirea 
acestor fonduri de către sindi
cate.

Comisia centrală de cenzori a- 
preciază că C.C.S. a manifestat o 
grijă permanentă pentru rezolva
rea operativă a scrisorilor și sesi
zărilor oamenilor muncii și a ela
borat măsuri care au dus la îm
bunătățirea continuă a activității 
în această direcție. în viitor va 
trebui să se dea o atenție și mai 
mare rezolvării operative a cere- 
'■ilor, reclamațiilor, sesizărilor și 
propunerilor oamenilor muncii, 
iar organele sindicale să ia atitu
dine împotriva manifestărilor de 
birocratism și superficialitate, 
față de cei care încalcă legali
tatea și disciplina de stat.

Raportul a -propus ca viitoarea 
Comisie centrală de cenzori să 
cuprindă un număr mai mare de 
membri cu pregătire economico- 
financiară în vederea desfășură
rii unei activități cît mai bune.

în continuarea lucrărilor Con
gresului au început discuțiile la 
rapoartele prezentate. Au luat 
cuvîntul delegații: Gheorghe 
Borș, președintele Consiliului 
local al sindicatelor din Bucu
rești, Mihai Bădulescu, președin
tele Comitetului sindicatului uzi
nelor „1 Mai" din Ploiești, Petre 
Constantin, miner, șef de briga
dă la exploatarea minieră din 
Lupeni, Mircea Sgrumală, pre
ședintele Consiliului sindica
telor Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Galați, Nicolae Moraru, pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini, Elena Nae, 
președinta Comitetului sindica
tului de la Fabrica de confecții și tricotaje „București", Artenie 
Pop, președintele Comitetului 
sindicatului de la I.F.-Toplița, 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Marin Drăcea, președin
tele Comitetului sindicatului U- zinei de aluminiu din Slatina.

După-amiază au luat cuvîntul 
prof. ing. Constantin Dinculescu, 
președintele Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor, Pierre Gensous, secretar general 
adjunct al Federației Sindicale Mondiale, Vichente Bălan, pre
ședintele Consiliului regional al sindicatelor Hunedoara, Ivan F. 
Skuratov, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., Constantin Alexei, vice
președinte al Comitetului sindica
tului de la mina Leșul Ursului, 
Li-Șiu-pin, secretar al Federației 
Sindicatelor din întreaga Chină, 
Gheorghe Caramfil, director ge

neral al Uzinei de fibre sintetice 
Săvinești, Piotr Gaievschi, vice
președinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Polonă, 
Cornel Bența, maistru oțelar la 
Uzina „Industria sîrmii" din Cîm- 
pia Turzii, Rozalia Tier, pre
ședinta Comitetului sindicatului 
Fabricii de încălțăminte „Solida
ritatea" din Oradea, Mihai Licu- 
lescu, inginer șef la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova.

Tovarășul Nicolae Popa a pre
zentat apoi Raportul Comisiei de 
validare.

în urma verificării documen
telor conferințelor locale și raio
nale ale sindicatelor — se arată 
în raport — Comisia de validare 
a constatat că norm,a de repre
zentare stabilită de Consiliul 
Central al Sindicatelor a fost res
pectată. Ca urmare, au fost aleși 
1 840 de delegați, reprezentînd 
cei 4 100 000 membri ai sindica
telor, din care la Congres sînt 
prezenți 1 826 de delegați.

Din totalul delegaților, 1 178 
sînt muncitori, 286 sînt ingineri 
și tehnicieni, 91 lucrători din co
merț, 75 personal medico-sanitar, 
iar 210 sînt oameni de știință, 
artă, literatură, economiști, învă
țători și profesori, lucrători din 
presă, alți intelectuali și funcțio
nari. Din totalul delegaților, 65,7 
la sută lucrează nemijlocit în 
producție. 1 100 de delegați pro
vin din industrie, construcții și 
transporturi; 310 din economia 
forestieră și agricultură; 185 din 
învăț&mînt, instituții de artă și 
medico-sanitare; 245 din comerț, 
cooperație și alte ramuri econo
mice și administrative. Din nu
mărul total al delegaților, 482 
sînt femei.

Dintre delegații aleși, la Con
gres 1 581 sînt români, 154 ma
ghiari, 63 germani și 42 de alte 
naționalități. Din totalul delega
ților, 460 au terminat școli profe
sionale și școli de maiștri, 464 au 
absolvit licee, școli tehnice și pe
dagogice, iar 303 delegați sînt ab
solvenți ai instituțiilor de învă- 
țămînt superior.

La Congres participă delegați 
decorați cu înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România 
pentru rezultatele deosebite obți
nute în muncă.

O mare parte din delegații ve- niți direct din producție sînt 
fruntași în întrecerea socialistă.

Congresul a validat mandatele 
celor 1 840 de delegați.

în ultima parte a ședinței au 
mai vorbit: Teodora Șerșun, pre
ședinta Comitetului Uniunii sin
dicatelor din ramura bunurilor 
de consum, Svetozar Vukmano- 
vici-Tempo, președintele Consi
liului Central al Uniunii Sindica
telor din R.S.F. Iugoslavia, Maria 
Făgărășanu, președinta Comite
tului sindicatului de la întreprin
derea „Partizanul Roșu"-Brașov, 
Rivaldo Scheda, secretar al Con
federației Generale Italiene a 
Muncii, Ioan Jiva, președintele 
Consiliului regional al sindicate
lor din Bacău, Ion Radu, pre
ședintele Consiliului sindicatelor 
de la Șantierele de construcții 
hidroenergetice și de navigație 
Porțile de Fier, Vasile Beraru, di
rectorul gospodăriei agricole de 
stat „Nicolae Bălcescu", regiunea 
Dobrogea, și Gheorghe Petrescu, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Lucrările Congresului continuă. 
(Agerpres)

Organizarea științifică a producției presupune o viziune clară asupra calității și cantității produselor și a costurilor de fabricație. Aceasta se materializează în stabilirea unui flux tehnologic optim care să se desfășoare cu minimum de forțe de muncă și cu cheltuieli de materii prime și de materiale cît mai mici. Alegerea unui asemenea flux tehnologic optim se poate face numai în urma unor studii și analize comparative. De a- ceea, organizarea științifică a producției și a muncii trebuie să se fundamenteze pe o concepție tehnică avansată. Iată de ce susțin că serviciile de 
concepție, care opti
mizează tehnologia 
de fabricație și pun 
Ia punct procedee
le de realizare a 
S.D.V.-urilor, trebuie 
să aibă ca obiectiv 
principal tocmai or
ganizarea științifică 
a producției și a 
muncii.Despre sectorul e- xecuției, al producției propriu-zise, s-a mai scris. Scopul: utilizarea la întreaga capacitate a Mașinilor și instalațiilor. în continuarea celor precizate mai înainte, aș dori însă să insist asupra rolului concepției în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. La uzinele „Steagul roșu", nici teoretic nici practic, nu există o delimitare rigidă între sectorul de concepție și cel de producție. Activitatea se desfășoară în strînsă interdependență, se fundamentează pe un spirit de continuă colaborare, tn vederea realizării volumului de producție planificat și, mai ales, asigurării calității și a caracteristicilor teh- nice-funcționale ale autocamioanelor. Să exemplific. Procesul tehnologic tn secțiile de producție este divizat pe operații tehnologice; operațiile sînt precis delimitate, iar succesiunea fazelor ce le compun, strict stabilită pe flux. Prind-

piui călăuzitor în 
munca de concepție 
privind perfecționa
rea fluxului tehno
logic îl constituie gă
sirea celor mai bune 
soluții pentru o li
mitare cît mai strîn
să a fazelor în cu
prinsul operațiilor ți 
stabilirea cît mai e- 
ficientă a succesiunii 
fazelor pe flux pen
tru economisirea for
ței de lucru și îm
bunătățirea calității 
produselor. în primul rînd, ne-am gîn- dit la soluții eficiente care, introduse în procesul tehnologic, să reducă fazele așa- zise de pregătire și să perfecționeze fa-

wF
zele de lucru pro- priu-zis.în compartimentul de concepție din uzina noastră sînt încă rezerve importante în domeniul reducerii la minimum a timpului de pregătire. în acest scop noi acționăm intens, deoarece, după părerea mea, de felul cum se realizează această cerință depinde indicele creșterii calitative a concepției procesului tehnologic și a proiectării S.D.V.-urilor necesare. Din păcate, acest indice nu se calculează, nu se interpretează și nu este luat în considerație atunci cînd se apreciază eficiența muncii tehnologilor și a proiectanților. Considerăm că în industria construcțiilor de mașini acest criteriu nu poate fi neglijat, ci, dimpotrivă, trebuie să constituie o preocupare principală în munca de concepție tehnologică. Eficiența con
cepției tehnologice 
se poate concretiza 
prin grafice, comple
tate cu datele obți
nute la omologarea 
tehnologiei și norma
rea operațiilor res
pective. Aceste grafice, astfel întocmite, constituie criterii de

mai bună organizare a locurilor de muncă, de stimulare și de extindere a experienței pozitive. în cazul unor operații strangulate, metoda poate fi completată prin filmarea operației respective, urmată de o analiză care să stabilească factorii ce influențează negativ desfășurarea firească a producției.Aportul cadrelor de proiectare a S.D.V.-urilor din u- zină la nivelul ultimelor cuceriri ale tehnicii se simte tot mai mult. în acest sens, pe lingă folosirea normelor de tipizare existente în construcția de mașini, în uzina noastră s-a extins pe scară largă utilizarea mandrinelor cu schimbare rapidă la operații de burghie- re, alezare, taro- dare, strunjire; închizătoarelor cu excentric la dispozitivele de sudură și de montaj ; poansoneze- lor cu pahare la operațiile de perforare a tablelor de caroserii; strîngerilor pneumatice, pneumo-hi- draulice și cu hi- droplast pe mașini- unelte universale. A- ceste elemente tipizate pot fi extinse în întreaga industrie constructoare de mașini. La noi, procen
tul de elemente ti
pizate în construcția 
diverselor dispoziti
ve a ajuns Ia circa 
70 la sută din to
talul reperelor.Tipizarea elementelor în proiectarea tehnologiei și a construcției de S.D.V.-uri poate și trebuie să a- ducă o contribuție importantă în organizarea științifică a procesului de producție. Privind sumar orice linie de fabricație, se observă că utilajele și procesul de producție în flux, aplicat la începerea fabricației unul produs, nu rămîn aceleași de-a lungul timpului, ci se perfecționează tn mod continuu prin introducerea tn ciclul de fabricație a unor utilaje cu productivitate mai mare sau schimbarea a înseși metodei de fabricație. La

noi în uzină, această reînnoire permanentă a fabricației nu se face la întîmplare, ci numai după ce metoda sau utilajul respectiv au dat probe evidente de progres tehnic. Laboratorul metalurgului șef, . de exemplu, a elaborat și aplicat procedeul de turnare în modele ușor fu- zibile, tehnologia fabricării pieselor din pulberi metalice, iar atelierul de încercări — tehnologii de fabricație la nivelul tehnicii actuale, cum sînt așchierea prin honuire la regim op-

decu sau su- vi-
tim a cilindrilor frînă cu prisme praf de diamant experimentarea perfinisării prinbrații a palierelor și manetoanelor arborelui cotit. Evident, aceste metode noi economisesc în mod substanțial forța umană. Un motiv în plus în vederea extinderii lor largi în toate întreprinderile constructoare de mașini.

Grațian GROSU 
inginer-șef 
de concepție 
uzinele „Steagul 
roșu“-Brațov

Concomitent cu modernizarea 
utilajelor în fabricație, în uzinele 
constructoare de mașini se duce 
o largă acțiune pentru ridicarea 
nivelului tehnic al mașinilor a- 
flate în procesul tehnologic. Pînă 
în prezent au fost efectuate mo
dificări constructive, în vederea 
ridicării nivelului lor tehnic, unui 
număr de aproape 7 000 de ma- 
șini-unelte și utilaje. Printre ma- 
șinile-unelte modernizate se nu
mără peste 1 400 de strunguri pa
ralele, circa 100 de mașini de 
găurit, ta care s-a obținut mărirea 
puterii și a turațiilor. Numai uzi
nele „Tractorul" au executat a- 
proximativ 1 000 de dispozitive 
diferite pentru modernizarea ma- 
șinilor-unelte.

Pentru perioada 1966—1970 se 
prevede modernizarea a incă a- 
proximativ 7 000 de mașini- 
unelte și utilaje. (Agerpres)

SIMPOZION DE GEOFIZICĂ INDUSTRIALĂ
La Ploiești a avut loc un simpozion de geofizică industrială, la care au participat geologi, ingineri și tehnicieni de pe toate șantierele de foraj din țară, reprezentanți ai Consiliului Național al Cercetării Științifice și Ministerului Petrolului, oameni de știință, cercetători, proiectanți din domeniul respectiv.S-au prezentat 10 referate științifice privind problemele de cercetare și rezultatele practice obținute în geofizica de șantier din țara noastră. în

expuneri, o deosebită Importanță s-a acordat perfecționării aparaturii și metodelor de muncă în forajul de mare adîncime ; de asemenea, s-a pus accentul pe necesitatea extinderii carotajului radioactiv, a trasorilor radioactivi la sondele de producție.Din discuții s-a desprins necesitatea ca experiența acumulată și rezultatele cercetărilor efectuate să fie aplicate cu mai multă perseverență în schelele și sectoarele de foraj.
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0 bază experimentală moderna 
pentru cercetări 
din domeniul zootehniei

Orientarea cercetărilor spre o cît mai strînsă legătură cu cerințele producției reprezintă punctul de plecare spre realizarea unei eficiente maxime în activitatea oamenilor de știință din domeniul zootehniei. Acestui scop îi servește și crearea unei baze experimentale moderne, aflată încă în curs de construcție, la Săftica, în preajma Capitalei. însoțiți de ing. Nicolae Borcescu, directorul acestei baze, facem cunoștință cu activitatea multilaterală ce se desfășoară aici, într-un timp scurt, de numai cîțiva ani, au fost înălțate numeroase construcții zootehnice, populate cu animale și păsări de înaltă productivitate.Ceea ce interesează, în primul rînd, într-o mare unitate de cercetare este preocuparea pentru găsirea unor noi metode și mijloace care să poată fi aplicate în condițiile gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole. Ne oprim la stațiunea de testare a porcinelor unde se stabilesc și se certifică însușirile productive principale la 800 de produși anual, proveniți din unitățile agricole cu animale de prăsilă valoroase, printre care gospodăriile de stat Puchenii Mari-Ploiești, Mihai Viteazu-Turda, Leorda-Sucea- va și altele. în cele 400 de boxe metalice sînt asigurate condiții identice pentru toți produși! supuși controlului. Cercetătoarea Felicia Popovici ne spune că, pe baza stabilirii precise a însușirilor privind creșterea în greutate, consumul specific de furaje, durata perioadei de creștere pînă la greutatea de 110 kg. etc., unitățile beneficiare pot aprecia calitatea animalelor de prăsilă selecționate în crescătoriile proprii. Concluziile desprinse pînă acum în urma testării mai multor sute de produși arată că lucrările de selecție efectuate într-o serie de gospodării de stat și stațiuni experimentale se soldează cu rezultate bune. La porcii din rasa Marele Alb s-a obținut un spor zilnic în greutate de 703 g, cu un consum de 4,14 kg furaje pentru un kilogram spor în greutate vie, ceea ce reflectă gradul ridicat de ameliorare la care s-a ajuns. Unele exemplare din această rasă valoroasă au realizat un spor zilnic de creștere în greutate de 958 g, cu un consum specific de 3,30 kg concentrate. Indici economici asemănători, precum și randamentul la tăiere, grosimea stratului de grăsime, calitatea cărnii etc. se urmăresc și la

rasele Landrace, Bazna, porcul de 
Rușețu.Cunoașterea precisă a animalelor care posedă însușiri deosebit de valoroase, în scopul utilizării lor intense la reproducție, are o mare însemnătate economică, constituie o premisă sigură în acțiunea de ameliorare a raselor.în grajdurile modeme ale bazei experimentale se cresc peste 1 50(? de taurine, din care 600 de vaci selecționate. Anul trecut s-au realizat în medie 4 532 1 lapte pe vacă furajată, față de aproape 4 000 1 cît s-au obținut în 1963. O serie de experiențe întreprinse aici prezintă interes pentru unitățile agricole socialiste. între altele, se experimentează diferite rețete pentru înlocuirea parțială a laptelui integral în hrana vițeilor. Iată un lot de viței din rasa Brună care, pînă la înțărcare, consumă numai 80 1 lapte integral, față de 300—500 1 cît se utilizează în mod obișnuit. Ei primesc în compensație lapte praf diluat și diferiți substituenți proteici, vitaminici și microele- mente care se pot obține la un preț de cost mai redus. în aceste condiții, vițeii se dezvoltă normal, realizînd un spor zilnic în greutate de 880 g. Economisirea unor mari cantități de lapte integral, cu condiția înlocuirii lui pe bază de rețete calculate științific, prezintă un interes economic evident.Multe aspecte inedite întîlnim în halele de păsări unde se remarcă soluțiile constructive modeme, utilizarea unor materiale Izolatoare cum este vata de sticlă, un sistem practic de condiționare a aerului etc. care contribuie la crearea în interior a unui microclimat optim, Aici se cresc 12 linii pure de păsări de înaltă productivitate. Cercetătorii lucrează la producerea de hibrizi proprii. Se prevede ca anul viitor să fie livrate un milion de ouă și 650 000 pui hibrizi pentru popularea unor complexe industriale avicole.în diferite sectoare ale bazei experimentale, constructorii lucrează intens pentru a ridica noi obiective. Terminarea acestora și darea lor în funcțiune într-un timp cît mai scurt este deosebit de importantă atît pentru mărirea producției de carne, lapte, ouă, livrarea de animale de prăsilă și păsări cu însușiri superioare, cît și pentru intensificarea cercetărilor în domeniul zootehniei.

Ing. C. BORDEIANU
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teDificultățile pe care le întîmpină studentul în primele luni de studiu în facultate și chiar de-a '”ngul întregului an I, în ganizarea sistematică și icientă a muncii sale, scită tot mai des aten- a. Problema e, firește, ît se poate de complexă ■uprinzind în sfera ei atît necesitatea acomodării cu dlul universitar al probului de predare, deprinderea de a studia independent în cadrul unui orogram pe care studen- ul și-l stabilește individual, un volum de cunoș- nțe mult mai mare ca 
A liceu, cît și o seamă de aspecte mai generale ale muncii la catedră.Nu s-ar putea spune că în școli tăți nu tă, că eforturi în favoarea găsirii unor modalități cît mai eficiente de lucru pentru a-1 ajuta pe tînărul absol- /'■ent să facă cît 

' ișor trecerea spre 
ia universitară, permite totuși să observ că. tn general, discuții se desfășoară separat, paralel, ceea ce, e- vident, le scade din efica- 

I citate. N-ar fi oare timpul ca între activitățile pe care le îndeplinesc aceste două categorii de cadre didactice să-și facă loc și unele forme de colaborare, sistematică și permanentă ? Doar au un scop unic — acela de a da țării Intelectuali cu o pregătire cît mai temeinică I 
Cred că ar fl deosebit de 
utile unele consfătuiri în ca
re cadrele didactice care

și facul- se dlscu- nu există creatoare

perfecționarea continuă a pregătirii lor științifice.Faptul că în ultima perioadă au început să aibă loc sesiuni de comunicări și referate într-o serie de licee demonstrează semnificativ prezența unor preocupări de cercetare științifică în rîndul acestei categorii de profesori. Asemenea preocupări s-ar cuveni stimulate și încurajate, eventual atrăgîndu-se spre înscrierea la doctorat a celor mai experimentați profesori de liceu. Tot astfel, la asemenea sesiuni ar fl binevenită participarea cu comunicări a cadrelor

Mi-așaceste

universitare, după cum ar fl de dorit ca și unii dintre profesorii de liceu să fie invitați la sesiunile științifice organizate cultăți.Desigur, probleme pot rezolva de la la alta; ele pot constitui însă subiect de discuție pentru forurile de resort. în abordarea lor am plecat de la considerentul că procesul de însușire a cunoștințelor de cultură generală și a celor de specialitate reprezintă un proces unitar — șl trebuie privit ca atare, că sînt încă multe resurse nefolosite, care ar putea contribui la perfecționarea în ansamblu a calității învă- țămîntului din țara noastră, la ridicarea nivelului de pregătire a noilor generații de Intelectuali.

în fa-aceste nu se

Olivia CLATICI lector universitar
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Spectatorul ideal este acela care timp de două-trel ore, tn serile cînd vine la teatru, în sinea lui iubește, ceartă, este necăjit sau fericit de realizările sau nereali- zările actorilor de pe scenă. Acest public vine să vadă dăruirea trupei față de spectacol, urmărește plin de curiozitate evoluția artistică de la o stagiune la alta a actorilor preferați — se bucură de apariția, în colectivul de teatru, a unui nou și tînăr talent; într-un ouvînt, are față de spectacol dragostea și grija unui partener.Intre teatru și spectator se stabilește un raport tacit; un raport de respect și dăruire. Actorul cîteodată indispus sau obosit își va învinge această stare pentru a nu dezamăgi publicul. Iar „fidelul prieten din stal’, cum îl numea Villar, speotatorul-partener va învinge inerția, oboseala, zăpușeala sau zloata, pentru a nu lipsi de la întîlnirea cu actul artistic de care se simte legat pentru a-1 urmări ou atenție șl a-i recepționa jocul. Bineînțeles, condiția de bază a celor de mai sus — condiție ce nici nu ar mai trebui pomenită — este aceea a spectacolului de o înaltă ținută artistică, spectacol derivat, evident, dintr-o muncă valoroasă făcută cu actorii, rezultată pe texte de certă valoare. In afara acestei condiții de bază, discuția de față nici nu-și are obiectul.Și, totuși, tn relația ideală de care vorbeam, în relația specta- tori-spectacol intervin, de multe ori, perturbări. Viața unui spectacol nu poate fi lăsată la voia în- tîmplării. Deseori, o dată cu terminarea premierei, regizorul își adună instrumentele meseriei sale și se retrage. Directorul este fericit de rezultatul obținut și... întreaga sarcină de a avea sau nu spectatori rămîne în grija organizatorilor. Dar, repet, viața unui spectacol nu poate fi lăsată la voia întîmplării. Am lucrat cu anu- miți organizatori care vindeau, prin virament, în mod total, cîte un spectacol unei instituții. Planul scriptic era făcut, la sfîrșit de lună se lua primă, toată lumea era mulțumită... doar că spectacolul se juca cu sala pe jumătate goală, deși pe hîrtie figura că cifra de spectatori este îndeplinită sută la sută. Procedeul formal, ou capul în hîrțoage, al acestor organizatori și modul vinovat de a accepta situații false au intervenit nu arareori în relația spec- tacol-spectatori. Statul nostru a- locă sume mari de bani pentru

educația euMurală « poporului nostru. Procedînd așa cum am arătat mai sus, cei în cauză nu făceau altceva dectt să determine ca aceste sume să fie cheltuite degeaba, prăpădindu-se, totodată, ceea ce este mai grav, un important capital moral, în relația ce trebuie stabilită între teatru și publicul său.Am mai cunoscut și o altă practică — aceasta din păcate frecventă și astăzi. O școală profesională, cîteva sute de ucenici sau cîteva sute de soldați sînt aduși, după o zi de lucru, în pas rapid, într-o sală de spectacol, fără să știe la ce teatru merg, fără să știe
• Premiera e abia 

un început • Ce 

înseamnâ a stimula 

interesul spectato

rilor • Teatrul — 

focar de cultură

ce piesă se prezintă, neavfnd creată dinainte nici o relație afectivă cu teatrul sau piesa ce o vor vedea. Nu vreau să se înțeleagă că pretind ca ucenicii sau militarii în termen să nu meargă la teatru în grup. Acest lucru este bun și frumos cu condiția să nu se facă formal, îndeplinindu-se doar cifre de plan. Aceste spectacole pentru militari sau pentru școli trebuie organizate cu o grijă deosebită, aș zice cu o grijă mai mare decît celelalte spectacole. Trimiterea dinainte tn școala sau căminul respectiv a unui material documentar, o eventuală expunere interesantă despre autor, teatru și actori ar face ca actul spectacolului să fie așteptat cu interes și plăcere și să fructifice mai mult.Există forme multiple de creștere a interesului spectatorilor pentru

teatru, pentru stimularea unei relații sufletești, aș zice, între public și spectacol. Munca dusă în acest sens de Jean Villar în Franfa, de Piccolo Teatro în Italia, de Victor Ion Popa și Ion Sava la noi în țară sînt exemple care ar trebui studiate și răspîndite. Ieșirile de sîmbătă și duminică, în diverse orașe din Franța, ale trupei Teatrului Național Popular, ieșiri la care spectacolul era doar o parte a contactului strîns și organizat ce-I stabilea trupa cu spectatorii săi, au creat acestui teatru o serioasă reputație printre spectatori. în aceste weekenduri culturale, cum erau numite, se organizau excursii, chermeze, mese comune, mulți dintre spectatori a- sistînd și ajutînd chiar la montarea teatrului mobil ce-i vizita în acele zile. în concepția lui Victor Ion Popa, Sava sau Villar, spectatorul era într-adevăr un partener al teatrului.Munca cu spectatorii trebuie făcută cu toată dăruirea, cu convingerea că fără atragerea și educarea unui public pasionat pentru teatru, munca culturală este ineficientă, devine ori formală, ori un simplu act snob, pretext de etalare a hainelor făcute în ultimul timp.într-un mic teatru din Praga, bufetul teatrului, prin așezarea sa, e complet izolat de sala teatrului Aici, după terminarea spectacolului, rămîneau spectatori și printre ei puteau fi văzuți cei de pe scenă. Și, la modul cel mai direct, mai nemijlocit, continua, în foaier, contactul artistic început cu două ore înainte. Am petrecut, ca spectator și apoi ca prieten al acestui teatru, cîteva neuitate seri, în- țelegînd pe viu cum formele de creare a relației public-actor pot îmbrăca manifestări ingenioase, cu condiția ca oamenii scenei să li se dedice cu toată pasiunea.La Teatrul Giulești, unde lucrez, s-au elaborat, împreună cu conducerea teatrului, o' serie de asemenea inițiative. Nu așteptăm de- cît terminarea reparațiilor noului nostru teatru, pentru a le aplica.
Dinu CERNESCU

Tablouri ale 

lui I. Țuculescu 

in Expoziția 

internațională 

de artă 

de la Veneția
Pavilionul fMrii noastre la c«a de-a 

33-a Expozifie Bienală Infernafio- 
nală de Artă, care se va deschide 
luna viitoare la Venefia, va cuprin
de o selec|ie din opera lui Ion Țu
culescu. Vor fi expuse aproximativ 
80 de tablouri, cele mai reprezen
tative pentru preocupările marelui 
artist, inspirate de arta noastră 
populară. Tntre acestea vor domina 
lucrările în care forja de expresie 
}i măiestria artistului au atins punc
tul superior al creației sale. Printre 
numeroasele tablouri vor figura cu
noscutele „Inferior țărănesc’, „Pri
virile culorilor", „Ochi negri tn- 
tr-un ocean oranj’, „Răsărit", 
„Măști', „Testamentul meu plastic".

(Agerpres)

La Institutul de cercetări metalurgice din Capitală specialiștii întreprind variate investigafii în sprijinul industriei noastre siderurgice. Tn laboratorul de metalurgia pulberilor se urmărește temperatura la cuptorul de sinterizare în vid a pieselor din carburi metalice
Foto t Agerpres

Wilhel m Kempff-Mircea Basarab:

„INTEGRALA" CONCERTELOR 
PENTRU PIAN DE BEETHOVEN

predau tn ultimele clase de 
liceu șl tn primii ani de fa
cultate să discute împreună 
despre munca didactică șl 
modalitățile de Îmbunătăți
re a el. N-ar fl lipsită de 
Interes nici participarea pe* 
rlodlcă a cadrelor didactice 
din tnvățămtnhil superior la 
lecțiile din domeniul spe
cialității lor (Inute la ulti
mele clase de liceu. începutul bun făcut prin participarea și expunerile ținute de unii specialiști din facultăți la consfătuirile cadrelor didactice se cuvine desigur extins.Aspectele Ia care mă refer nu pot fi însă despărțite, după părerea mea, de problema selecționării și promovării cadrelor di- 
daotioe care lucrează cu tinerii studenți. După cum se știe, cadrele universitare provin de obicei din rîndul specialiștilor cu bogată activitate într-un anumit domeniu, sau dintre tinerii absolvenți ai facultăților care-și încep ucenicia ca preparatori. Dar în ultimul timp își face tot mai mult loc părerea că un viitor cadru

ai la o

A 2-a Conferință 
națională 
de morfologie 
normală 
și patologicăLuni dimineață s-au deschis tn Capitală lucrările celei de-a 2-a Conferințe naționale de morfologie normală și patologică, la care participă academicieni, profesori, cadre medicale de specialitate din țară, precum și cercetători și specialiști de peste hotare.După cuvîntul de deschidere, care a fost rostit de președintele conferinței, acad. Vasile Mîrza, au vorbit Ion Moraru, secretar general la Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, prof. Ilie Diculescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, prof. dr. O. Costăchel, vicepreședinte al Uniunii Societăților de științe medicale, precum și oaspeți de peste hotare.în timpul celor trei zile de lucrări vor fi dezbătute probleme de importanță fundamentală în acest domeniu.

După un program de înaltă 
ținută, prezentat în recital 
vineri seara, la Ateneu, (So
nata în Si bemol major K. V. 
281 de Mozart, Sonata 110 
de Beethoven, Dansurile Ligii 
Davidienilor de Schumann și 
Trei impromptu-uri de Schu
bert), reputatul pianist Wil
helm Kempff a apărut în zi
lele imediat următoare ca so
list a două concerte extraor
dinare ale Filarmonicii, cîn- 
fînd, sub bagheta lui Mircea 
Basarab, toate cele cinci con
certe pentru pian și orchestră 
de Beethoven.

Evenimentul, cu totul neo
bișnuit, constituie, fără în
doială, o performantă. La cei 
peste 70 de ani ai săi, Wil
helm Kempff este ace
lași pianist perfect și in
spirat pe care-l cunoaștem 
din zecile de înregistrări ce 
s-au înscris de mulfi ani în 
cartea de aur a marilor in
terpretări ; orchestra noastră, 
care ne-a obișnuit cu „inte
grale” desfășurate pe multe 
luni, și uneori pe stagiuni 
succesive, l-a însofii cu brio 
de-a lungul a cinci capodo
pere de o complexitate și 
subtilitate rare.

Profesor al unei întinse 
culturi muzicale și filozofice, 
Wilhelm Kempff este, pe lîn- 
gă un virtuos al pianului, un 
perspicace gîndifor al artei 
interpretative, un stilist, cum 
ar zice Goethe, deținătorul 
unor miraculoase secrete. As- 
cultîndu-l, am trăit puternic 
sentimentul că sîntem conduși 
în imperiul de frumusefe al 
Muzicii. Kempff știe să redes

copere sensurile cele mal au
tentice ale partiturii, să ne ini
țieze în înseși sistemele de 
care arta sunetelor este gu
vernată. Kempff, spre deose
bire de alji mari pianiști — și 
aici mă gîndesc la fermecăto
rul Rubinstein, la tumultuosul 
Richter — creează iluzia că 
muzica se comunică singură, 
că nimic nu-i mai poate fi 
adăugat. Este impresionant cîf

CRONICA 
MUZICALĂ

de familiar le este interpretul 
clasicilor, cît de perfectă este 
comunicarea tălmaciului cu 
bogă(ia de idei muzicale a 
textului. Delicata sonată a lui 
Mozart, ca să amintim de re
citalul care a precedat serile 
de concerte, celebra suită 
schumanniană ce se numește 
„Dansurile Ligii Davidiene’ 
sau giuvaerurile lui Schubert 
ne-au relevat întinderea în
țelegerii muzicianului, marile 
lui capacități de a cuprinde 
și a comunica auditoriului sti
luri felurite, trăiri emofionale 
foarfe diferite, păstrîndu-și 
întotdeauna un pregnant ca
racter personal. Ne-am putut 
da seama de aceasta înde
osebi în concertele pentru 
pian de Beethoven care, în 
interpretarea lui Kempff, 
apar auditoriului de o nou
tate surprinzătoare. Arta de

a construi frazele, trecerile 
măiestrite de la șoaptă la țe
sături sonore masive, de la 
seninătate la patetic, finuta 
clasică unitară de la un ca
păt la altul al lucrării, acea 
știință a întruchipării celor 
mai nobile idei în expresii 
de o exactă și perfectă con
strucție, poezia intensă, care 
infuzează discret discursui 
muzical — acestea par a fi, 
în cîfeva cuvinte, secretele 
artei marelui pianist.

în tălmăcirea magistrală a 
concertelor lui Beethoven, 
Wilhelm Kempff a fost înso
țit cu multă precizie, cu dis
cretă pricepere de Mircea 
Basarab. Orchestra condusă 
de el, disciplinată, foarte 
spontană, a sunat echilibrat, 
creînd numeroase momente 
de autentică poezie. îndeo
sebi în Concertele 3 și 5, 
sfăpînirea partiturii de către 
instrumentiști și conducerea 
inspirată a șefului de orches
tră au demonstrat la ce nivel 
se poate ridica prima noastră 
orchestră, cînd este solici
tată.

Concertele Kempff-Basarab 
vor rămîne în amintirea noas
tră ca o realizare artistică de 
înalt prestigiu. Viafa muzi
cală ar avea de cîștigaf — 
dacă ar exista o mai mare 
grijă a organizatorilor de 
turnee de a aduce în fără 
personalități proeminente ale 
artei contemporane — din- 
tr-o colaborare de asemenea 
calitate ca aceea la care am 
asistat în aceste zile.

Mircea SIMIONESCU

didactic în învățămîntul superior trebuie ales numai din rîndul celor mai buni absolvenți ai facultăților, imediat ce aceștia 
au susținut examenul de stat, pentru a-i asigura continuitate în studiu și cercetare științifică. Ml se pare însă că este greșit a absolutiza acest sistem de selecție, el fiind doar una din alte cîteva posibilități aflate la înde- mînă. Istoria învățămîn- tului și a culturii din țara noastră cunoaște numeroase cazuri cînd eminent! profesori și savanți 
au început prin a sluji cu devotament catedrele liceelor. In prezent însă sînt rare cazurile de promovare a profesorilor de liceu în învățămîntul superior (cu excepția institutelor pedagogice create în unele centre regionale). Un profesor care a muncit ani de zile într-un liceu va aduce cu sine o experiență pedagogică, o profundă cunoaștere a psihologiei tineretului, ce nu poate fl înlocuită print.r-un studiu livresc, oricît de conștiincios ar fl făcut. Utilizarea mai largă a acestui mod de selecționare a cadrelor pentru facultăți — fără a fi unicul — ar contribui mult la stimularea profe- țgirilor din învățămîntul 
thediu pentru a se ocupa 
mai perseverent de

ului agronomic din de lucrări practice
Foto t Oh. Vințilă

Filme in premieră
NOAPTEA IGUANEI — 

coproducție americano-en- 
gleză, ecranizare a piesei 
cu același titlu de Tennes
see Williams. Regia : John 
Huston, realizatorul filmelor 
„Moulin Rouge" si ..Moby- 
Dyck".

Scend din filmul „Noaptea Iguanei"
SOȚIE FIDELĂ — come

die realizată de Tom Prev-

sner în studiourile din R.F. 
Germană.

Expoziții
• Pictură, sculptură pi 

grafică retrospectivă 1921— 
1961 si Tapiserii flamande 
pot fi vizitate zilnic între 
11—19, (luni închis) în sălile 
Muzeului de artă din str. 
Știrbei Vodă nr. 1.

• Expoziția anuală de 
qrafică românească, în sala 
Dalles, deschisă zilnic între 
tl—19, luni închis.

9 Artă decorativă : arh. 
Dragoș Morărescu — expune 
Danouri decorative și sta
tuete de interior j Toma 
Pîrvulescu — imprimeuri pe 
textile ; Ica Cioran, mobi
lier. Expoziția poate fi vizi
tată zilnic, între orele 8,30— 
13 și 16,45—20, luni toată 
ziua și ioi după-amiază în
chis, la Galeriile de artă 
din B-dul Maqheru nr. 20.

• Retrospectiva Marius 
Bunescu se va deschide la 
20 mai, la Galeriile de artă 
din B-dul Bălcescu, 23 A, cu 
prilelul împlinirii a 85 da 
ani de la nașterea artistului.

Concerte
Sala mică 

a Palatului
• Miercuri, 18, ora 20,00, 

lieduri contemporane în pri
mă audiție. Emilia Petrescu, 
Martha Kessler, Nicolae 
Gafton și Vasile Micu, a- 
:ompaniați la pian de Vic
toria Ștefănescu și Mcolae 
Brînduș, prezintă lieduri de 
Marescotti, George Enescu, 
P. Hindemith, Carmen Petra, 
Tudor Ciortea, Nicolae Brîn
duș.

Studioul 

radioteleviziunii
• Joi, 19, ora 19,45, or

chestra simfonică a Radio
televiziunii, dirijată de Ro
bert Zeller (S.U.A.), prezintă 
un program compus din : 
Simfonia a V-a de Șostako- 
vici, Concertul nr. 1 pentru 
vioară și orchestră de Pa
ganini, solist Ion Voicu, si 
poemul „Pinii din Roma" 
de Respighi.

VHP

• Filarmonica de stat „O. Enescu" (la Sala Mică a 
Palatului — orele 20) : Recital de pian FLORELA 
GEANTĂ șl recital de vioară LEONORA GEANTĂ.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN 
CORNEVILLE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale’ (sala Comedia) : 
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala 
Studio) : ÎNT1LNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, 
'(sala din str. AI. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. 1. Nottara' (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : SA SPARGEM 
GHEAȚA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PROFESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : 
NEGRU PE ALB — 20.
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

f CINEMA |
• NOAPTEA IGUANEI : Patria — 9, 11,15, 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Grivița - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30, Expoziția (Piața Scînteii) — orele 20.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop :
Republica — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19;
21,15, Stadionul Dinamo — 20, Festival (completare 
Vizita în Republica Socialistă România a președinte
lui Iosip Broz Tito) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15; grădină — 20, Modern (completare Cartiere noi 
în București) - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Arenele Libertății — 20.
• FIUL ȘEICULU1 : Cinemateca — 10; 12; 14.
• IN GENUNCHI Mă ÎNTORC LA TINE : Lu
ceafărul - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Capitol — 
9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45; la grădină - 20, Gră
dina „Doina" — 20 (la toate completarea Orizont 
științific nr. 2), Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Flamura — 9,15; 11,30, 13,45, 16, 18,15, 20,30.

• HAIDUCII — cinemascop : București — 9,15, 11,30,
13.45, 16,30, 18,45, 21, Gloria — 9, 11,15, 13,30;
15.45, 18,15, 20,45, Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5) — 20 (la toate completarea 1 Mai 1966), Tomis 
(completare Orizont științific nr. 2) — 9,15; 11,30, 
13,45; 16; 18,15; 20.30, la grădină — 20.
• DOMNUL — cinemascop : Victoria (completare 
Geologii) — 9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 20,45.
• AMERICA, AMERICA — ambele serii , Central — 
9,30; 12,45; 16,15; 19,45.
• FIFI ÎNARIPATUL : Union (completare Al VIII-lea 
Congres al U.T.C.) — 14,15; 16,30; 18,45, 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10.
• JUDEX: Doina (completare 1 Mai 1966) — 11,30,
13.45, 16, 18,15, 20,30.
• MICROMAN — CULORI ÎN PICTURA — PES
CARI AMATORI — CARNET DE SCHIȚE — SUB 
ARIPA VULTURULUI : Timpuri Noi - 10—21 în 
continuare.
• BEATA : Giulești (completare Ptrvu Mutu-Zugra- 
vul) - 16; 18,15; 20,30.
• ATENTATLIL — cinemascop : Feroviar — 9,15, 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (completare Rășinari) — 10; 15,30, 18,
20.30. Rahova — 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Excelsior (completare Al 
VIII-lea Congres al U.T.C.) — 10, 12,30, 15,30, 18,
20.30.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Dacia — 
9,30—15 în continuare; 17,45; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinemascop : Buzeștl 
(completare Două săptămîni tn Yemen) — 13,30; 16,
18.30.
• ANI CLOCOTITORI : Crîngași (completare Poli
tețe Î) — 15,30; 18, 20,30.
• INSPECTORUL : Bucegi (completare Clnd iarna 
triumfă) - 10, 12,15, 16, 18,15, 20,30; la grădină - 20.
• CHEILE CERULUI : Unirea (completare Orașul care 
iubește) — 16; 18,15.
• PARCAREA INTERZISA ; Flacăra (completare 
Cînd iarna triumfă) — 10; 16, 18,15, 20,30.
• AVENTURA : Arta — 9; 12, 15, 18, 21, Aurora
— 9, 12, 15, 18, 21, la grădină — 20.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Miorița — 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45, Grădina „Moșilor" - 20.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Munca
- 10,30: 16; 18,15; 20,30.
• VISCOLUL — cinemascop : Popular (completare 
Katiușa) - 16; 18,15; 20.30.
0 FEMEIA ÎN HALAT : Moșilor (completare Orizon! 
științific nr. 2) 15.30; 18; 20,30.
0 DESENE SECRETE : Cosmos (completare Un bloc 
neobișnuit) — 16, 18; 20.

0 LA PORȚILE PĂMINTULUI — cinemascop : Vii
torul (completare Un bloc neobișnuit) — 15,30; 18, 
20,30.
0 FATA DIN JUNGLA : Colentina — 16, 18,15; 
20,30; la grădină — 20.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Volga (completare Al 
VIII-lea Congres al U.T.C.) — 10, 12,30, 15,30, 18, 
20,30.
0 HAI. FRANȚA I : Floreasca (completare 1 Mai 
1966) - 9,30; 11,45; 14, 16,15: 18,30; 20,45.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop: Progresul 
— 15,30; 18, 20,30.
0 DUMINICĂ LA NEW YORK : Lira — 15, 17,15, 
19,30; la grădină — 20,15.
0 LUMINA VERDE : Drumul Sării (completare Ka- 
tiușa) -- 16; 18; 20.
0 WINNETOU — seria a II-a ; Cotroceni (comple
tare Veriflcați-vă ceasul) — 10,30; 14. 16,15; 18,30, 
20,45, Ferentari (completare Orizont științific nr. 1) — 
10; 15,30; 18; 20,30.
0 DEPĂȘIREA : Pacea (completare Șl acum... puțină 
gimnastică) - 16; 18,15; 20,30.
0 DARCLfiE : Grădina „Buzești" — orele 20,30.
0 ȘOFERII IADULUI : Grădina „Unirea" — orele 20.
0 HATARI — ambele serii : Grădina „Progresul- 
Parc” — 20.
0 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop i 
Grădina „Vitan" — orele 20,15.

0 La ora 19,00 înceta programul cu „Telejurnalul 
de seară 0 19,15 o emisiune „Spori la... microscop", 
despre tehnica jacului de fotbal. își dau concursul 
trei maeștri emeriti ai sportului : Ion Voinescu, 
Alexandru Apolzan, Titus Ozon și antreiorul Petre 
Steinbach * 19,40 — Filmul pentru copii „Tăurașul" 
0 20,00.- Se prezintă colecția de poru<be> decora
tivi ai inginerului Petre Tănăsesct, din București în 
cadrai emisiunii „Colecții, colecțidari, pasiuni" 
• 20,15 „Dialog cu și despre gneni" șj „Ca
leidoscop științific" — o nouă em’une din ciclu) 
„întrebări la care s-a răspuns... înt'bări la carp nu 
s-a răspuns Încă" 0 21 20 — film, artistic „A fost 
odată un moș și o babă", prodt<ie a studiourilor 
sovietice.
0 23,10 — Telejurnalul de noapt— 23,17 — Bulotfg 
meteorologic.
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ACTUALITATEA IN REGIUNI
STADIUL PREGĂTIRILOR

In stațiunile balneo climaterice
Consfătuirea de la Predeal

Intîlnirea conducătorilorConvorbiri intre Max Reimann

Al 20-lea cămin
La Predeal a avut loc în zilele de 13 și 14 mai pe țară a întreprinderilor balneo-clima- terice organizată de Comitetul de stat pentru îndrumarea și controlul locale ale tratiei de stat, fost prezenți reprezentanți ai Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat, Comitetului de

consfătuirea
organelor adminis- Au

Stat al Planificării, Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerului Finanțelor, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Consiliului Central al Sindicatelor, O.N.T., vicepreședinți ai comitetelor executive ale populare precum șiîntreprinderilor neo-climatice din întreaga
sfaturilor regionale, directorii bal-Pe ordi-

OLTENIA

SĂRBĂTOAREA
LILIACULUI

Duminică, după un străvechi 
cei, la Ponoare, nu departe 
Baia de Aramă, cimpoierii au 
semnalul deschiderii sărbătorii 
cului — una din cele mai frumoase 
tradiții oare se păstrează de-a lun
gul anilor pe meleagurile Olteniei. 
Pădurea de liliac de aici, declarată 
monument al naturii, se întinde pe 
aproape 20 ha și este de o rară 
frumusețe. Peisajul este întregit de 
alte frumuseți naturale : podul de 
piatră, lung de 26 metri și lat de 7 
metri, „construit’ de natură prin 
prăbușirea unei peșteri din apro
piere, peștera Ponoare și multe alte 
locuri pitorești. Numeroși locuitori 
din împrejurimi, mii de turiști din 
toate colțurile țării, și chiar de peste 
hotare, au venii pentru a lua parte 
la tradiționala sărbătoare. Sfaturile 
populare raionale Gorj, Tr. Severin 
și Sirehala au amenajai din timp 
toate drumurile ce duc spre Ponoare. 
De dimineață și pînă seara tîrziu, 
numeroase formații artistice de ama
tori, veniți din multe sate și orașe 
ale regiunii, au completat cu cîn- 
tece și dansuri atmosfera plăcută a 
sărbătorii liliacului.

au figurat legate de ce se fac în vederea deschideri
nea de zi probleme pregătirile în stațiuni apropiateia sezonului de vară : stadiul lucrărilor de construcții și reparații, amenajarea și dotarea vilelor, aprovizionarea cu alimente a stațiunilor, asigurarea cu cadre medicale și de deservire, înfrumusețarea localităților, organizarea unei activități culturale variate.

studențesc
Constructorii ieșeni se străduiesc 

să realizeze înainte de termen noul 
cămin studențesc amplasat în grupul 
de cămine al Institutului politehnic. 
Noua consfrucjie diferă de căminele 
construite aici mai înainte prin fap
tul că va avea parter și patru ni
vele, iar peretele dinspre miazăzi 
va fi în întregime din sticlă, astfel 
că holul de la intrare va fi puternic 
iluminat de soare. Capacitatea a- 
cesfui cămin va fi de peste 400 de 
locuri, compartimentate în camere 
de 3 și 4 paturi. Noul cămin esfe al 
20-lea construit în centrul universi
tar lași.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a plecat luni seara spre Republica Socialistă Cehoslovacă, unde va face o vizită la invitația ministrului afacerilor externe, Vaclav David.La plecare, în Gara de Nord, a fost salutat de Adrian Dimitriu, ministrul justiției, de adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister.Au fost de față Karel consilier al Ambasadei hoslovace la București, Vince, ambasadorul R. P. Ungare.(Agerpres)
Komarek, R. S. Ce- și Jozsef

DE LA COMISIA
ELECTORALA 
CENTRALĂ

și Janos Kadar

Garanții
după termenul de garanțiecontinua a rețeleiPentru dezvoltare de deservire și prestații în folosul populației, U.R.C.M. Argeș a construit in principalele orașe și localități ale regiunii 16 complexe moderne, cuprinzînd unități de croitorie, cis- mărie, coafură și frizerie, marochinerie.

Alte doua complexe acum înfoto etc. asemenea se află construcție în orașele Pitești și Slatina. în unele localități ale regiunii au fost deschise, reamenajate și reutilate în ultima vreme 300 unități, care oferă o gamă mai largă de prestații : reparații auto, televizoare și apara-

te de radio, precum și alte obiecte de uz casnic de iolosință îndelungată. După cum ne informează conducerea U.R.C.M., pentru ridicarea calității unor prestații s-a introdus metoda garantării lucrărilor la obiectele Ieșite din termenul de garanție.

A devenit o tradiție în regiunea Suceava ca diferite formații artistice să prezinte spectacole în fața muncitorilor forestieri. în 
fotografia : artiști amatori de la întreprinderea forestieră Rădăuți prezentînd un program artistic la gura de exploatare Voivodeasa

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — Agenția M.T.I. anunță că Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P.C. din Germania, a avut o întîlnire cu Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. în comunicatul dat publicității cu prilejul acestei vizite se subliniază că cele două partide vor lupta pentru realizarea unui sistem de securitate europeană. P.M.S.U., se spune în comunicat, consideră că „pentru

pacea în Europa și pentru viitorul Germaniei are o foarte mare Importantă lupta Partidului Comunist din Germania și el sprijină pe deplin lupta acestuia pentru existență legală". în cursul convorbirilor, cele două părți au discutat situația din Vietnam, constatîndu-se că „toate forțele progresiste din lume sprijină lupta poporului vietnamez împotriva ocupanților americani".

bulgari cu oameni 
de cultură și artăCorespondentul

Un interviu

în ziua de 16 mai 1966, Comisia Electorală Centrală pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională s-a întrunit în ședință de lucru sub președinția tovarășului Avram Bunaciu, președintele comisiei.Comisia electorală a adoptat hotărîri, potrivit legii nr. 9/1952, în legătură cu alegerea unui deputat în circumscripția electorală vacantă nr. 10 Tei, orașul București, care va avea loc la 10 iulie 1966.
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

A UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST LA CEL DE-AL 

XV-LEA CONGRES AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST 

LENINISTdupă-amiază a părăsit îndreptîndu-se spre o delegație a Uniunii Ti- Comunist condusă de Petru Enache, prim-se- C.C. al U.T.C., care va la lucrările celui de-al

16. — CorespondentulGiorgio Pastore trans- interviul acordat ziarului secretarul general al Comunist Italian, Luigi referă la faptul că, la reuniune, Direcțiunea a analizat situația po-
ROMA Agerpres mite : în „l’Unita", Partidului Longo, se ultima sa partidului litică actuală din țară în legătură cu alegerile administrative, ce se vor desfășura la 12-13 iunie în unele regiuni. Pericolului manifestat prin rezistența patronilor in legătură cu înnoirea contractelor colective de muncă, prin interven-

BERLIN

Cupa capitalelor
la motocros

Novini' startul alergători București,
din Sofia, reuneș- actualei ediții (a din orașele Bel- Sofia și va avea loc la a II-a, la Bucu-A-

BASCHET

Tradiționala competiție internațională de motocros „Cupa capitalelor balcanice", organizată de ziarul „Ve- cerni te la III-a) grad,tena. Prima etapă Belgrad (22 mai), rești (7 august), iar a III-a la Sofia (18 septembrie). Forul de specialitate din Grecia n-a confirmat încă data și locul celei de-a IV-a etape, dar se preconizează ca aceasta să se desfășoare la Atena în luna noiem-

balcanice"

Luni Capitala, Moscova, neretului tovarășul cretar al participaXV-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist Leninist. Din delegație fac parte tovarășii Floarea Ispas, secretar al C.C. al U.T.C., și Ion A. Popescu, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar al Comitetului regional Dobrogea al U.T.C.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășii Mircea Angeleă'cu și Vasile Nicolcioiu, secretari ai C.C. al U.T.C., de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C. Au fost, de asemenea, de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice, și membri ai ambasadei.
★La invitația ministrului agriculturii al U.R.S.S., duminică la amiază a plecat la Moscova o delegație agricolă condusă de Petre Moldovan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, pentru a participa la deschiderea Expoziției internaționale de mașini șl utilaje agricole.în cadrul urrei scurte solemnități, care a avut loc luni la amiază, ambasadorul Austriei, Johann Manz, din însărcinarea președintelui federal al acestei țări, a înmî- nat medalia olimpică austriacă unor personalități ale sportului românesc. Cu acest prilej a avut loc o recepție. (Agerpres)
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BERLIN 16 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la întemeierea Școlii superioare de partid „Karl Marx“ de pe lîngă C.C. al P.S.U.G., la Berlin a avut loc o festivitate în cadrul căreia Friederich Ebert, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., membru al Consiliului de Stat al R.D.G., a înmînat ordinul „Karl Marx“ conferit acestei școli. Prof. Kurt Hager, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a vorbit despre activitatea școlii în cei 20 de ani de existență.

ția polițienească în acțiunile greviste și prin reapariția elementelor neofasciste i se opun cu hotă- rîre forțele unite ale oamenilor muncii, organizațiile sindicale, partidul nostru și elementele cele mai înaintate din partidele de centru-stînga, arată secretarul general al P.C.I.în continuare, Luigi Longo a subliniat importanța deosebită pe care o au apropiatele alegeri administrative, chiar dacă ele sînt limitate la unele dintre principalele centre italiene printre care: Roma, Genova, Florența, Bari și altele. „O înaintare hot.ărîtă a comuniștilor, la 12 iunie, va avea o influență hotărîtoare asupra desfășurării atît a politicii interne cit și a politicii internaționale a Italiei", a declarat el.
★Un grup de oameni de cultură din Roma au semnat o declarație în care se arată că aderă la campania electorală a Partidului Comunist Italian, în vederea alegerilor administrative ce se vor desfășura la 12 iunie. Printre semnatarii documentului se află pictorii Ugo Attardi, Corrado Cagli și Renato Guttuso, scriitorii Carlo Levi și Pier Paolo Pasolini, regizorii Luchino Visconti și Valerio Zur- lini, sculptorii Marino Mazzacurati și Lorenzo Vespignani.„Experiența din ultimii 20 de ani ne-a făcut să vedem că problemele dificile existente nu se pot rezolva prin măsuri parțiale. Axa politică trebuie deplasată prin noi relații între toate forțele antifasciste și democratice. Este esențială abolirea oricărei discriminări față de partidele de stingă și sporirea importanței politice a partidului comunist", se spune printre altele în declarație.

SOFIA 16. _____Agerpres, C. Linte, transmite : în stațiunea climaterică Boroveț, de la poalele munților Rila, a avut loc o întîlnire a unui grup de artiști, pictori, oameni de cultură și artă și eroi ai muncii socialiste din domeniul culturii și artei cu conducători de partid și de stat bulgari, în frunte cu Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C.B. și președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.Președintele Comitetului de Cultură și Artă, Pavel Matev, trecînd în revistă succesele obținute în ultimii ani în domeniul culturii, a chemat lucrătorii din acest sector să creeze noi opere de valoare în cinstea celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.Todor Jivkov și-a exprimat satisfacția față de atmosfera creatoare și coeziunea care caracterizează frontul cultural și a urat oamenilor de cultură și artă noi succese.
La Moscova s-a deschis

EXPOZIȚIA
INTERNAȚIONALĂ
DE MAȘINI

1

Șl UTILAJE AGRICOLEMOSCOVA 16. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: Luni s-a deschis la Moscova Expoziția utilaje ritoriul nomiei expoziție participă firme, organizații și întreprinderi din 20 de țări, care prezintă circa 5 000 de exponate. Printre acestea se află modele ale principalelor mașini folosite în agricultura modernă : tractoare, mașini agricole și complexe de mașini pentru prelucrarea solului, pentru semănat, întreținerea culturilor, recoltat, mașini folosite în horticultura și alte ramuri ale agriculturii.Expoziția va fi deschisă timp de două săptămîni. Cele mai bune mașini agricole vor fi distinse cu medalii.

internațională de mașini și agricole, organizată pe te- Expoziției realizărilor eco- nationale a U.R.S.S. La peste 700 de

Start in turneul
final masculinIncepînd de astăzi, Sala Flo- reasca din Capitală va găzdui zilnic, pînă sîmbătă inclusiv, jocurile turneului final pentru desemnarea echipei campioane la baschet masculin — ediția 1966. După cum s-a mai anunțat, la întreceri participă formațiile clasate pe primele șase locuri la Încheierea returului. Astăzi, de la ora 17, stnt programate următoarele partide : Dinamo București—Universitatea Timișoara, Rapid—Universitatea Cluj, Steaua — Politehnica București.Pe parcursul competiției, va fi interesant de urmărit îndeosebi duelul dintre fruntașele clasamentului, Steaua și Dinamo — campioana de anul trecut, care pornesc în întrecere cu același număr de puncte : 42. întîlnirea lor directă va avea loc sîmbătă, dar nu este exclus ca, pînă atunci, una dintre aceste formații, sau chiar a- mîndouă, să cunoască înfrînge- rea din partea celorlalte participante.

Reprezentanții tării noastre au a- vut pînă acum o comportare remarcabilă, situîndu-se pe locul întîl în clasamentele pe echipe din toate etapele și pe locuri fruntașe în cele Individuale. botul bucureștean pentru actuala ediție cuprinde pe Mihal Dă- nescu (învingător, la individual, în edițiile anterioare), Mihai Pop, Cristian Doviț, Gheorghe Ion, Erwin Seiler, Ștefan Chițu și Eugen Keresteș. Dintre ceilalți participant! se detașează Miladin Miladinov și Gheor- ghi Serafimov (Sofia), Mathias Ște- fanovici și Jivko Jivkovici (Belgrad).

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 mal. în țară : Vreme re
lativ frumoasă. Cerul va fi variabil, 
înnorări mai accentuate se vor pro
duce în jumătatea de sud a tării, unde 
vor cădea ploi locale. In rest, ploi izo
late. Vînt potrivit din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele în
tre 18 și 28 grade. în București : Vre
me In general frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vînt potrivit din est. Tempera
tura în creștere la început, apoi sta
ționară.

in-CoOarhe II (Dinamo București) s-a înriltrat pe semicercul echipei adverse (Universitatea București) și 
scrie din plonjon. Scorul meciului : 14—8 (5—4) pentru dinamoviști

■■
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Izvoare puternice ale progresului tehnic
La baza dezvoltării industriale a 

unei țări stau — pe lîngă resursele 
materiale proprii — pregătirea temei
nică a cadrelor de specialiști în învă- 
țămîntul tehnic de toate gradele și 
dezvoltarea cercetării științifice efi
ciente. în rîndurile de mai jos aș 
dori să redau cîfeva aspecte în le
gătură cu aceste puternice pîrghii 
de progres tehnic — care stau la 
baza unora dintre remarcabilele suc
cese obținute de R. D. Germană în 
dezvoltarea economică, pe frontul 
construcției socialiste.

în cursul unei vizite de două săp
tămîni în R.D.G., am avut ocazia să 
cunosc unele aspecte interesante ale 
modului cum se desfășoară procesul 
de învățămînt, cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnică, într-un dome
niu modern de specialitate, anume al 
telecomunicației (într-un sens 
larg, tehnica informației).

Invățămîntul tehnic superior 
un domeniu de activitate cu bogate 
tradiții în R.D.G. și cu o faimă bine 
stabilită prin savanfi de renume ca W. 
Cauer, Barkhausen, Manfred von Ar- 
denne ș.a. Tehnica transmiterii și pre
lucrării informației prin mijloace elec
tronice se învață în politehnici mai 
vechi și mai noi, cum sînt : fosta 
Școală superioară tehnică din Dresda, 
denumită în prezent Universitatea 
Tehnică, noile școli superioare teh
nice din Ilmenau, Karl-Marx-Stadt și 
altele. Unitatea de bază a fiecărei 
specialități în aceste politehnici este 
catedra, denumită acolo Institut. 
(Denumirea de Institut corespunde 
unei organizări mai unitare și mai in
dependente a catedrei, care are local 
propriu și o oarecare autonomie fi
nanciară). Astfel, la Politehnica din 
Ilmenau, în Facultatea de electronică 
și Telecomunicații sînt șase Institute 
(catedre), pe specialități ca : Teleco
municații pe fir, Microunde, Automa
tică etc.

în aceste institute se face pregă
tirea de ingineri diplomafi, doctori 
ingineri și profesori. Această pregă
tire, realizată la un nivel teore
tic superior, este îmbinată cu cerce
tarea experimentală și cu realizarea 
de prototipuri, ori de cîte ori este 
posibil. Problemele de studiat, alese 
după criteriul importantei lor și a po
sibilității de aplicație industrială, sînt 
urmărite cu perseverentă, uneori vre
me îndelungată.

De pildă, la Institutul de Teleco
municații pe fir din Dresda, condus 
de prof. dr. K. Freitag, problema Vo- 
coderului — adică a unui sistem de

Prof irig. Sergiu CONDREA

mai

este

transmitere a vocii prin cod — a fost 
amorsată cu mul(i ani în urmă ca 
temă de studiu într-un cerc științific 
studențesc, a format ulterior tema 
unei lucrări de diplomă și s-a desă- 
vîrșif înfr-o lucrare de doctorat.

La același institut, studiul transmi
siunii datelor pe linii s-a concretizat 
prin realizarea unui sistem de tran
smitere la distanță a desenelor, tex
telor, fotografiilor ; folosind același 
sistem, s-au efectuat teleimprimări de 
ziare pe distanța Berlin—Dresda. Cali
tatea imprimării, atît a textului, cît și 
a fotografiilor, este foarte bună.

în general, în toate aceste institute 
de specialitate se urmărește ca cer
cetarea să aibă o aplicabilitate — 
prezentă sau viitoare. Eficiența lucră
rilor de cercetare este asigurată de 
trei factori principali : oameni pasio
nați și calificați în domeniul cerce
tării, timp rezervat exclusiv muncii de 
cercetare și bază materială corespun
zătoare.

Oameni calificați pentru munca de 
cercetare am întîlnit la toate politeh- 
nicile vizitate în R.D.G. La politeh
nica din Ilmenau, plasată într-o pito
rească zonă de munte, din legenda
ra pădure a Turingiei, șeful Institu
tului de Telecomunicații pe fir, prof, 
dr. ing. G. Ulrich, îmi explica cum 
asistenții lui. înscriși cu toții la doc
torat, își consacră tot timpul dispo
nibil din afara sarcinilor didactice, 
muncii de cercetare în laborator. De 
cîie ori intram într-un laborator, la 
oricare din institutele vizitate, indi
ferent dacă eram anunțai sau nu, 
găseam asistenți și doctoranzi expe
rimented la lucrarea lor de cerce
tare.

Baza materială este asigurată prin 
contracte de colaborare științifică — 
îndeosebi cu industria, care are in
teres ca institutele de specialitate să 
fie bine dotate pentru a putea fur
niza soluții și prototipuri moderne.

Din convorbirea avută cu tînărul și 
dinamicul director al Institutului da 
cercetări de telecomunicații din Ber
lin, savantul dr. ing. P Fey, am aflat 
că institutul lucrează pe baza unui 
plan general de probleme, legate di
rect de dezvoltarea industriei de tele
comunicații. Cum această industrie 
trebuie să-și asigure, pe lîngă piața 
internă din R.D.G., și piețe de des-

facere peste hotare, se impune ca 
produsele ei să fie la nivelul celor 
similare din străinătate. De aceea, in
stitutul a studiat și a realizat diferita 
prototipuri de echipamente, 
care se pot menționa sisteme 
ne de telefonie multiplă cu curențl 
purtători, complet tranzistorizate, cu 
performante tehnice avansate și con
sum redus de energie electrică.

Colaborarea dintre știință și pro
ducție esfe deosebit de rodnică. La 
Leipzig, am vizitat o fabrica de echi
pamente telefonice cu curent» pur
tători și de aparate de măsură pen
tru telecomunicații. Am remarcat cu 
această ocazie organizarea originală 
a lucrului în bandă, prin deplasarea 
ramelor de echipamente, cu ajutorul 
unor suprastructuri. Prin această me
todă se obfine un ritm mai înalt al 
producției și o precizie sporită a 
măsurărilor, aparatura de verificare 
rămînînd mereu în același loc. Veri
ficarea ansamblelor complicate se 
face automat, pe baza unei progra
mări prealabile și rezultatele se pot 
viziona pe un ecran fluorescent cu 
indicarea defectelor detectate.

Marele număr de verificări, ma
nuale și automate, efectuate la dife
rite etape de fabricație, asigură un 
produs de calitate și de mare sigu
ranță în funcționare. Așa se explică 
succesele industriei radiotehnice și de 
telecomunicații din R.D.G.

Pe lîngă vizitarea instituțiilor de 
învătămînt ș» de cercetări, călătoria 
în R.D.G. mi-a prilejuit un contact 
direct cu oameni» de știință de acolo 
și schimburi de păreri interesante.

La Politehnica din llrnenau și la 
cea din Dresda am prezentat cîte o 
comunicare științifică, la care au luat 
parte membrii institutelor de specia
litate și alte persoane din învăfamîn- 
tul superior. Comunicările au fost ur
mărite cu interes și au suscitat între
bări și discuții animate.

Nu pot încheia fără să menfionez 
amabilitatea și bună voinfa cu care 
am fost primit în orice loc pe care 
l-am vizitat, precum și cordialitatea 
tuturor cetățenilor pe care i-am întîl
nit și cunoscut De asemenea, nu pot 
uita priveliștile încîntătoare al© locu
rilor din pădurea Turingiei și din alt© 
regiuni străbătute oe autostrăzi exce
lente, precum și celebrele muzee din 
Berlin, Dresda. Weimar, unde dăinuie 
încă ecoul nemuritoarelor opere a»e 
lui Goethe, Bach și ale altor genii 
ale omenirii.

printre 
moder-
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AMERICANE
DIN TURCIA

în Danemarca

S-a Încheiat turneul făcut de Carlos Bernardes, reprezentantul special în Cipru al secretarului general al O.N.U., la Ankara și Atena. Scopul turneului a fost, după cît se spune în cercurile politice și de presă ateniene, de a prezenta un nou plan, respectiv „sugestiile lui U Thant", în vederea soluționării problemei cipriote.Ziarul guvernamental „Elefthe- ria" scrie că „Bernardes a propus o reglementare a problemei pentru o durată limitată și fondată pe garantarea independenței Ciprului de către membrii permanent ai Consiliului de Securitate’. Alt ziar atenian, „Kathime- rini", de orientare conservatoare, consideră că în prezent se fac încercări în două direcții : pe de o parte, spre o reglementare provizorie a problemei, iar pe de alta, spre soluționarea definitivă. „Bernardes, scrie ziarul, a sugerat un plan pe 5—10 ani comportînd garantarea independenței Ciprului, revizuirea tratatelor de la ZUrich și Londra, precum și demilitarizarea insulei". Ultimul punct se referă, se pare, la evacuarea forțelor armate străine, nu însă și a bazelor militare engleze. In ce privește soluția definitivă, adaugă „Kathimerini", misiunea lui Bernardes are un caracter exploratoriu și se limitează la schimburi de vederi cu părțile interesate.Care sînt reacțiile față de planul expus de Bernardes ? Intr-o declarație făcută la Întoarcerea sa In Cipru, reprezentantul secretarului general al O.N.U. s-a a- rătat satisfăcut de discuțiile pe care le-a avut cu oficialitățile guvernelor Turciei și Greciei în legătură cu posibilitățile de soluționare a problemei cipriote. El a relevat că atît Turcia cît și Grecia sînt interesate ca problema cipriotă să fie reglementată pe cale pașnică. Relatările presei, în privința primelor reacții, sînt totuși toarte prudente. Intrucît statutul bazelor militare engleze nu este afectat, acesta urmînd să formeze obiectul unor discuții separate între Londra și Nicosia, Anglia nu ar ii adoptat o atitudine negativă iață de ele. In același timp, Grecia pare să aibă o poziție rezervată, așteptînd să vadă mai în- tîi reacția guvernului cipriot. Turcia ar avea de asemenea o poziție mai degrabă negativă față de planul expus. Potrivit ziarului „Yeni Gazette" propunerea lui Bernardes „nu a fost reținută de conducătorii turci". Pe de altă parte. Nicosia insistă asupra necesității vitale pentru Cipru de a fi lăsată deschisă calea spre O.N.U. pentru eventualele noi complicații ce ar surveni în problema cipriotă.Etapa viitoare în acțiunea lui Bernardes va fi consultarea conducătorilor clprioți. In zilele următoare el va fi primit de președintele Ciprului, Makarios, și de liderul comunității ciprioților turci.Va telor care după cum s-a anunțat la Ankara. In legătură cu aceasta, la Nicosia se spune că guvernul cipriot salută dialogul, cu observația că nu se va considera angajat de nici un fel de decizii care ar atinge independența și suveranitatea poporului său.

Kuciuk.urma apoi reluarea contac- greco-turce, în legătură cu a intervenit Ieri un acord.
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ANKARA 16 (Agerpres). — Sindicatul muncitorilor turci care lucrează la obiectivele militare a- mericane situate pe teritoriul Turciei a hotărît declararea unei greve. Președintele sindicatului a declarat presei că hotărîrea a fost adoptată în urma refuzului mandamentului american de cheia contracte colective de că și de a satisface cererile citorilor privind majorarea riilor.Pentru a preveni extinderea grevei, comandamentul american a ordonat poliției militare să distrugă placardele purtate de muncitori prin care sînt chemați la grevă toți salariații turci de la a- ceste obiective. Comandamentul a- merican a dat acest ordin în baza faptului că „obiectivele militare situate pe teritoriul Turciei, potrivit acordurilor în vigoare, aparțin S.U.A.".

co- a în- mun- mun- sala-
seara, corespondenții agențiilor de presă

Saigon și Da Nang că situația din aceste orașe continuă să 
folosirii forței de către generalul Ky

Portul Saigon

paralizat de grevă

La <’ - - -
Muncii din Vietnamul de 
în capitala sud-vietnameză 
început

Portul 
paralizat 
cherllor 
pare că greva se va prelungi. Paralizarea activității în portul Saigon, arată France Presse, va avea repercusiuni serioase asupra continuării operațiunilor militare împotriva forțelor patriotice, întru- cît prin acest port sosesc lunar, pentru armata americană, 150 000 tone de echipament militar. Pentru a preîntîmpina o grevă a lucrătorilor de la întreprinderile comunale, unități ale armatei guvernamentale au ocupat clădirile diferitelor centrale care aprovizionează capitala cu apă și electricitate.Pe de altă parte, liderul budist Thich Thien Minh a adresat generalului Ky o scrisoare cerîndu-i ca „într-o zi sau două să răspundă la revendicările budiștilor privind organizarea de alegeri și instaurarea unui guvern civil". El 
a cerut, de asemenea, lui Ky retragă unitățile trimise la Nang și a chemat toate grupările politice și religioase să se unească în lupta împotriva guvernului actual de la Saigon.

La Da Nang, relatează trimisul special al agenției France Presse, Allain Raymond, populația este în 
ansamblu de partea forțelor anti
guvernamentale. Luni seara, 5 000 de persoane s-au întrunit la pagoda Tinh Hol, arătînd că vor răspunde la eventuale noi atacuri ale trupelor guvernamentale.

chemarea Confederației 
-- ------- ' sud,

a 
luni greva generală, 

din Saigon este complet 
de greva generală a do- 
și funcționarilor și se

put au sugerat deschis, Iar apoi au sprijinit demonstrația de forță a generalului Ky, furnizîndu-i chiar avioane, manifestă de data aceasta o mai mare reticență. A- ceasta se datorește faptului că înlăturarea de la putere a unui regim sprijinit în întregime de americani ar putea atrage după sine o scădere și mai mare a prestigiului lor în această țară.
★Agenția de presă „Eliberarea" a dat publicității o declarație a unui reprezentant al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud în care condamnă acțiunile armate ale regimului de la Saigon împotriva opoziției de la Da Nang și alte orașe sud-vietnameze. Poporul și forțele progresiste de la Da Nang, Hue și Saigon, se spune în declarație, care acționează împotriva regimului Iui Thieu-Ky, nu doresc transformarea țării bază militară și condamnă vărsare de sînge pusă la cale junta militară saigoneză.

Pe străzile Da Nangului, coloanele de tancuri ale trupelor guvernamentale patrulează zi și noapte
In Comisia pentru program 
și buget a O.M. S.

săDa

Trupe saigoneze 
s-au alăturat mișcării 
antiguvernamentale

La Hue, localitate situată tot în zona centrală, atît populația cît și 
trupele diviziei I a Corpului 1 de 
armată, ce s-au alăturat mișcării 
antiguvernamentale, lucrează Ia 
întărirea pozițiilor de la aerodro
mul de la Phu Bai, unde ar putea 
să aterizeze soldați saigonezi.In legătură cu atitudinea americană față de ultimele evenimente, France Presse subliniază că aceasta s-ă schimbat oarecum față de prima tentativă de folosire a forței de către generalul Ky, la 5 aprilie. Americanii, care la înce-

marinarilor englezi

SUTE DE NAVE
BLOCATE ÎN PORTURILONDRA 16. — Corespondentul Agerpres Liviu Rodescu transmite : Greva generală a marinarilor a început luni dimineața și se desfășoară în întreaga Echipe de greviști au fost la intrarea în docurlle din le britanice. Participarea jelor intrate în grevă este la sută. La Londră, unde cartierul general al grevei, un comitet de conducere format din șase membri ai sindicatului marinarilor dirijează întreaga operație. Cu a- jutorul hărților și registrelor ei țin o evidență exactă a tuturor navelor din flota comercială, precum și locul unde se află ele pe traseele maritime. Pe măsură ce vasele ancorează în porturi, marinarii debarcă, lăsîndu-le imobilizate.Potrivit calculelor preliminare, circa 300 de nave se reîntorc săp- tămînal în porturi și se alătură grevei. Această acțiune a marinarilor va dura, potrivit comitetului de grevă, cel puțin trei luni.

Anglie, postate porturi- echipa- de sută se află

Stnt semnalate primele efecte ale grevei : eute de nave blocate în porturi, reducerea traficului de pasageri de pe Canalul Mînecii și în alte direcții, precum și o micșorare a volumului de transporturi de mărfuri alimentare. Pe piață se și fac resimțite primele urcări de prețuri — la fructe, cartofi și zarzavaturi — fapt considerat ca un prim indiciu al unei tendințe ce se va accentua probabil în rele zile.Cabinetul britanic a un comitet extraordinar, ducerea lui Roy Jenkins, ministrul de interne, care se întrunește zilnic pentru a raporta primului ministru efectele grevei. Se crede că atunci cînd se va considera necesar, autoritățile britanice ar putea interveni pe calea unor măsuri extraordinare Deocamdată se caută o nouă formulă, potrivit căreia tratativele cu conducerea greviștilor să poată fi reluate în orice moment.

următoa-constituit sub con-

într-o noua de

SEUL 16 (Agerpres).— Președintele sud-coreean, Pak Cijan Hi, a ordonat instituirea stării excepționale pe o perioadă de două zile, în capitală și împrejurimi, începînd din 16 mai, anunță din Seul Agenția telegrafică sud-co- reeană Tongyang Tongshin. însemnate forțe polițienești au fost plasate în punctele cheie ale capitalei. După cum subliniază a- genția sud-coreeană mal sus a- mintită, Pak Cijan Hi a luat aceste măsuri severe în legătură cu împlinirea a cinci ani de la lovitura militară din 16 mai 1961, ocazie ce ar putea fi folosită de forțele de opoziție pentru a declanșa acțiuni împotriva politicii guvernanților sud-coreenl.

GENEVA 16 — Corespondentul Agerpres Horia Liman transmite: Discuțiile din cadrul Comisiei pentru program și buget a Adunării Mondiale a Sănătății s-au concentrat îndeosebi asupra problemei învățămîntului și formării profesionale. Vorbitorii au subliniat importanța formării de cadre pentru asigurarea bunei desfășurări a programelor O.M.S. și pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății, mai a- les în țările în curs de dezvoltare, unde situația în acest domeniu este nesatisfăcătoare.Delegatul român, M. Aldea, a subliniat însemnătatea acestei probleme și avantajele economice ale investițiilor în domeniul eradicării malariei în țara noastră. Activitatea desfășurată de cadrele medicale, a spus vorbitorul, se reflectă astfel direct în creșterea continuă a nivelului de trai al populației. Amintind că și alte _ ’ale Națiunilor Unite. (ECOSOC, UNESCO etc.) acordă o atenție deosebită formării profesionale — factor de creștere continuă a nivelului de trai — vorbitorul a atras atenția asupra necesității unei co-

laborări cît mai strînse a O.M.S. cu aceste organisme și a coordonării eforturilor pentru dezvoltarea continuă a procesului de formare a personalului medico-sanitar național, după un program corespunzător necesităților țărilor respective.

Trimisul Ionescu transmite : în continuarea călătoriei pe care o întreprinde în Danemarca, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voi- tec, președintele Marii Naționale, a dimineața la Burmeister-Wain. Oaspeții români, însoțiți de președintele Fol- ketingului, Julius Bornholt, și de numeroși deputați s-au interesat îndeaproape de activitatea acestei mari întreprinderi daneze cu care întreprinderile de comerț exterior din țara noastră întrețin vechi legături economice.Directorul întreprinderii, Friser Frederiksen, a oferit un dejun în cinstea delegației române. Cu acest prilej, Julius Bornholt, președintele Folketingului, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, și Friser Frederiksen, directorul întreprinderii, au toastat pentru continua dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări.în după-amiaza aceleiași zile, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României, Constantin Băbeanu, a oferit o recepție cu prilejul vizitei în Danemarca a delegației parlamentare române. La recepție —• care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială — au participat: Julius Bornholt, președintele Folketingului, Simon From, prim-vice- președinte, Morton Lange, vicepreședinte, Christian Thomsen, ministrul agriculturii, Hans Haekke- rup, ministrul de interne, numeroși deputați, Haerup Gunnar, președintele Asociației de prietenie danezo-române, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Copenhaga, personalități ale vieții culturale și științifice, oameni de afaceri, ziariști danezi și străini.Seara, membrii delegației româ-

Adunări făcut o vizită luni șantierele navale Oaspeții

Agricultura franceză 
și Piața comună

ne au participat la un dineu oferit în onoarea lor de Prezidiul Folketingului.Exprimîndu-și satisfacția în legătură cu prezența oaspeților români în Danemarca, Simon From, prim-vicepreședinte al Folketingului, a amintit în cuvinte călduroase de vizita pe care a întreprins-o anul trecut în România delegația parlamentară daneză. „Am văzut — a declarat el că România este o tară în plină dezvoltare. Vă felicităm pentru rezultatele obținute și vă urăm succes în viitor". Vorbitorul și-a exprimat convingerea că vizitele reciproce sînt extrem de utile și că ele vor contribui la promovarea înțelegerii și respectului între țările noastre. Cred, de asemenea, a spus el, că putem învăța unele lucruri unii de la alții, adu- cînd astfel contribuția noastră la formarea unei lumi ale cărei trăsături caracteristice să fie pacea, spiritul de înțelegere.în răspunsul său, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a subliniat că vizita delegației române oferă posibilitatea nu numai de a cunoaște realizările daneze, dar constituie și un prilej de a da expresie sentimentelor de stimă și prețuire față de Danemarca și harnicul ei popor, satisfacției pentru bunele relații existente între România și Danemarca, dorinței ca aceste relații să se dezvolte continuu în toate domeniile.„Pentru oricine apreciază realist lumea contemporană este evident că relațiile dintre state, întemeiate pe principiile suveranității și independenței naționale, pe deplina e- galitate și avantaj mutual, constituie o condiție esențială a unei colaborări rodnice între ele, un factor important pentru asigurarea păcii, aspirația cea mai arzătoare a întregii omeniri. O astfel de politică promovează statul nostru și în relațiile sale cu Danemarca și apreciem că există încă numeroase posibilități pentru extinderea în coptinuare a acestor bune relații, reciproc avantajoase".Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

organisme
PARIS 16 (Agerpres). — Intr-un discurs ținut la inaugurarea unei expoziții agricole la Rodez, primul ministru francez, Georges Pompidou, s-a referit la faptul că guvernul său luptă pentru apărarea intereselor agriculturii franceze în cadrul Pieței comune. „Noi trebuie să veghem ca prețurile comune să fie într-adevăr comune și nu falsificate de subvenții guvernamentale", a spus el. în interiorul C.E.E., a încheiat Pompidou, guvernul duce o politică hotărîtă

pentru a oferi agriculturii franceze perspective favorabile.Pe de altă parte, vicepreședintele Comisiei executive a C.E.E., Robert Marjolin, care a vorbit la posturile de radio franceze, a subliniat importanța pe care o are, după părerea sa, funcționarea Pieței comune pentru țările Europei occidentale. El a adăugat că „Franța va exercita o influență mai mare într-o Europă unită, decît dacă va rămîne izolată".
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S£ RYAD. După cum anunță a- 
genția France Presse, în Ara

bia Sauditâ a fost descoperit un 
complot împotriva guvernului șl a 
regelui Feisal. La Ryad, numeroa
se persoane au fost arestate.

■ OSLO. In capitala Norvegiei “ s-a deschis expoziția de pictură și sculptură Brăduț Covaliu-Ion Irimescu, prima expoziție românească de acest fel organizată în această țară.
COLUMBIA

Convorbirile

sovieto-egiptene
CAIRO 16 (Agerpres). — La 16 mai au continuat convorbirile dintre A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și președintele Gamal Abdel Nasser. Au fost discutate probleme legate de relațiile dintre cele două țări, precum și probleme ale situației internaționale actuale.în aceeași zi, la Cairo a avut loc o convorbire între A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., șl Mahmud Riad, ministrul de externe al R.A.U.Delegația guvernamentală sovietică, în frunte cu A. N. Kosîghin^ președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., însoțit de președintele R.A.U. și de alte persoane oficiale, a făcut la 16 mai o vizită la Universitatea din Cairo. Alexei Kosîghin și Gamal Abdel Nasser au rostit cuvîntări.

Universitățile columbiene 
trăiesc din nou momente 
de încordare. Sîmbătă, de
tașamente ale poliției au 
pătruns în clădirea Univer
sității naționale din Bogota 
pentru a împrăștia un mi
ting studențesc. Au 
loc ciocniri 
nirea a 20 
Pentru a-i 
participant 
ția a folosit 
cauciuc și gaze lacrimoge
ne. S-au operat 40 de a- 
restări.

De peste o lună de zile, 
studenții eolumbieni orga-

avut 
soldate cu ră- 

de persoane, 
împrăștia pe 

la miting, poli- 
bastoane de

prezent Columbia, 
populara „violencia’ 
nează din plin prin 
mediul polijiei. Cu
acestea, mișcarea democra
tică din Columbia nu poate 
fi înăbușită.

■

(R. F.ropulația din Gelsenkirchen Germană) în marș de protest împotriva creșterii prețurilor

„Violencia11 în universități

în
a

18

nlzează acfiunl revendicînd 
drepturi politice și juridice. 
Punctul culminant al aces
tor acțiuni l-a constituit re
centa grevă, încheiată 
urmă cu zece zile, care 
paralizat activitatea a
centre universitare din Co
lumbia timp de o săptămî- 
nă. Alarmate de consecin
țele pe care le-ar putea a- 
vea asemenea acțiuni, au
toritățile au promis satisfa
cerea majorității revendică
rilor formulate de sfudenți. 
S-a anunțat, printre altele, 
că vor fi sporite fondurile 
pentru necesitățile de stu-

diu șl 
venția 
interne 
în urma acestor promisiuni, 
Uniunea națională a stu
denților a chemat studenții 
și întregul corp didactic al 
celor 18 universități să reia 
cursurile.

Nu au trecut însă decît 
cîteva zile și poliția a re
început răfuiala cu studen
ții. La Barranquilla, capitala 
departamentului El-Atlan- 
tico, s-au semnalat inciden
te serioase care au dus la 
decretarea interdicției de 
circulație pe străzile orașu-

va fi Interzisă Infer- 
poliției în treburile 

ale universităfilor.

Iul. Incldenfe asemănătoare 
s-au produs și în alfa cen
tre universitare.

Actualele manifestații ale 
studenților se înscriu pe 
fondul unei largi mișcări 
revendicative generate de 
accentuarea greutăților eco
nomice prin care trece în 

Anti- 
acțio- 
inter- 
toate

■ PARIS. Comitetul național al ™ Partidului Socialist Unificat din Franța s-a pronunțat în favoarea începerii unor discuții cu reprezentanții Partidului Comunist Francez privind examinarea posibilităților de elaborare a program comun al forțelor stînga din Franța. unui de
K MOSCOVA. Răspunzînd Invl- “ tației Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. la 16 mai a sosit la Moscova regele Laosului, Sri Savang Vatthana. în aceeași zi, el a făcut o vizită la Kremliu lui Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.M PRAGA. Președintele Guver- nului R. S. Cehoslovace, Jozef Lenart, a primit la 16 mai pe Lee Kuan Yew, primul ministru al Republicii Singapore, care își încheie vizita în R. S. Cehoslovacă.

BOLIVIA Partidele de opoziție 
cer din nou aminarea alegerilorLA PAZ 16 (Agerpres). — Partidele de opoziție din Bolivia au reînnoit duminică cererea lor adresată juntei militare de a

s- »■ ft- „Argumente" preelectoraleNEW YORK 16 (Agerpres). — In localitatea Selma (Alabama) s-au tras focuri de armă asupra casei lui Wilson Baker, aflat în dispută electorală cu James Clark, în legătură cu desemnarea candidatului democrat pentru postul de șerif al orașului. Atacul nu a provocat victime.Se știe că la recentele „preliminarii" ale partidului democrat în vederea desemnării candidaților pentru alegerile legislative din luna noiembrie, Wilson Baker, sprijinit de populația de culoare, l-a pus în dificultate pe actualul șerif segregationist James Clark, care și-a cucerit o tristă faimă prin arestarea unui mare număr de

militanți pentru drepturile civile. Partidul democrat al libertății din Mississippi, organizație a cetățenilor de culoare, a cerut amînarea „preliminariilor" fixate pentru 7 iunie, în cadrul cărora urmează să fie desemnați candidații care vor participa la alegerile legislative din noiembrie. In cererea de amînare se arată că „un număr substanțial de cetățeni de culoare au fost împiedicați să se înregistreze pentru vot". Se subliniază totodată că „populația albă deține în mod neconstituțional întreaga putere politică" în Mississippi cu toate că cetățenii de culoare reprezintă 42 la sută din populația statului.

amîna alegerile prezidențiale care urmează să aibă loc în luna iunie în Bolivia. Termenul stabilit pentru pregătirea alegerilor, se spune în cererea lor, este insuficient, ți- nînd seama de măsurile adoptate de juntă împotriva a numeroși lideri politici din opoziție. Pînă în prezent junta a refuzat să satisfacă cererea partidelor de opoziție declarînd că „nu va amîna cu nici o zi" data fixată pentru alegeri. Potrivit agenției Prensa Latina, la viitoarele alegeri prezidențiale din Bolivia a fost desemnat pînă în prezent doar candidatul guvernamental, Rene Barrientos. Nu este exclus ca opoziția să boicoteze alegerile, în cazul în care junta va continua să nesocotească aceste cereri.
★Șeful juntei militare boliviene, generalul Alfredo Ovando Candia, a declarat că, indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale proiectate pentru 3 iulie, el va continua să rămînă șeful forțelor armate. I

■ PEKIN. La Canton s-a închis —’ ediția de primăvară a Tîrgu- lui de mărfuri chineze. Exponatele prezentate s-au bucurat de o mare atenție din partea oamenilor de afaceri din multe țări ale lumii, înregistrîndu-se un adevărat record al tranzacțiilor încheiate.
■ VARȘOVIA. In prezența lui ™ P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, a fost deschisă Expoziția „Tehnica nouă în Italia". In cu- vîntarea sa, P. Jaroszewicz a subliniat că colaborarea tehnlco-știin- țifică dintre Polonia și Italia se dezvoltă cu succes și că formele acestei colaborări se îmbogățesc continuu.M NEW YORK. Satelitul meteo- ™ rologic „Nimbus-2", lansat duminică de la baza Vandenberg a forțelor aeriene americane, s-a plasat pe orbita stabilită. Satelitul echipat cu aparatură de televiziune și radio-emisie, transmit® date, potrivit cărora se pot face aprecieri asupra stării timpului cu două săptămînț înainte.I PARIS. Televiziunea franceză “ a prezentat duminică filmul românesc „Darclee*.
n RIO DE JANEIRO. La 15 mala încetat din viață Wenceslau Bras, fost președinte al Braziliei în perioada 1914—1918. Sub conducerea guvernului său a fost elaborat primul cod civil din Brazilia. A fost declarat doliu național.
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