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Mitingul oamenilor muncii din Capitală

O PUTERNICĂ MANIFESTARE 
A PRIETENIEI ROMĂNO-CHINEZE

Marea Sală a Palatului Repu
blicii Socialiste România a găz
duit, joi după-amiază, mitingul 
prieteniei româno-chineze, organi
zat cu prilejul vizitei în țara 
noastră a tovarășului Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului Cen

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului 
Ciu En-lai

Dragă tovarășe Ciu En-laț,
Dragi oaspeți,
Dragi tovarăși și tovarășe,
Timp de cîteva zile delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze, condusă 
de tovarășul Ciu En-lai, a vizitat 
țara noastră. Țin, încă o dată, la 
acest miting al prieteniei româno- 
chineze, să-i salut pe oaspeții 
noștri dragi și să 
li urez ca în 
timpul pe care-1 
mai au de petre
cut în țara noas
tră să se simtă 
cît mai bine în 
mijlocul poporu
lui nostru.

Poporul ro
mân cunoaște 
lupta eroică des
fășurată de po
porul chinez, sub 
conducerea Par
tidului Comu? 
nist, pentru ră
sturnarea ve
chiului regim 
reacționar, pen
tru înfrîngerea 
dominației impe
rialismului, pen
tru instaurarea 
puterii popu
lare. Lupta de 
peste 20 de ani, 
în care se înscrie 
Marele Marș 
desfășurat sub 
conducerea co
muniștilor, a fost 
permanent ur
mărită cu viu in
teres și s-a 
bucurat de sim
patia și solidaritatea comuniștilor, 
revoluționarilor, a tuturor oame
nilor înaintați din România.

Ne sînt cunoscute strălucitele 
realizări dobîndite de poporul 
chinez, în anii de după cucerirea 
puterii politice și proclamarea Re

tral al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, în fruntea dele
gației de partid și guvernamentale 
chineze.

Sala are un aspect sărbătoresc. 
Pe fundalul scenei, alături de 

publicii Populare Chineze în dez
voltarea industriei, agriculturii, a 
științei, tehnicii, în ridicarea ni
velului de trai, într-un cuvînt, re
zultatele mărețe pe care poporul 
chinez le-a obținut în construirea 
societății socialiste.

Victoria revoluției chineze, ca 
și succesele obținute în construc
ția socialistă sînt o mare contri
buție la întărirea forței socialis

mului în lume, a cauzei păcii și 
progresului. Poporul român se 
bucură din Inimă de marile succe
se pe care le-a obținut poporul 
chinez.

(Continuare în pag. a III-a) 

faldurile drapelelor de stat ale ce
lor două țări, stă înscrisă, în lim
bile română și chineză, urarea: 
„Trăiască prietenia frățească din
tre popoarele român și chinez!".

Asistența primește cu puternice' 
aplauze sosirea în sală a delegației

Dragă tovarășe prim-secretar al 
Comitetului orășenesc al Capitalei, 

Dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragă tovarășe Chivu Stoica, 
Dragă tovarășe Ion Gheorghe 

Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni,
Noi, delegația de partid și gu

vernamentală a Chinei, sîntem 
foarte bucuroși 
că avem acest 
prilej să ne în- 
tîlnim cu re
prezentanții oa
menilor muncii 
din Capitala Re
publicii Socia
liste România. 
Aș dori ca, în 
numele între
gului popor chi
nez, al Parti
dului Comunist 
Chinez, al gu
vernului Repu
blicii Populare 
Chineze, să vă 
exprim dumnea
voastră și prin 
dv., oamenilor 
muncii din Ca
pitala Republi
cii Socialiste Ro
mânia și între
gului popor ro
mân sentimen
tele noastre de 
înaltă conside- 
rațiune.

Poporul român 
este un popor cu 
tradiții glorioa
se, revoluționa
re. Poporul ro
mân este un po- 
por entuziast, talentat șl curajos. 
Din vizita făcută la Muzeul de isto
rie a P.C.R. am cunoscut istoria po
porului român, în special peri
oada după înființarea partidului 
comunist, la începuturile secolului
XX. Sub conducerea Partidului

de partid și guvernamentale chi
neze în frunte cu tovarășul Ciu 
En-lai și a conducătorilor de 
partid și de stat români în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

(Continuare în pag. a III-a)

Comunist Român a fost înfăptuită 
insurecția armată din August 
1944, care a răsturnat dominația 
sîngeroasă fascistă din România, 
creînd o bază-politică solidă pen
tru construirea unei noi societăți. 
Poporul chinez este mîndru de 
tradițiile glorioase ale poporului 
român.

In cursul vizitei noastre în țara 
dvs., care a durat, pînă acum, 

șapte zile, delegația noastră s-a 
bucurat pretutindeni de o pri
mire caldă. Tot timpul am 
trăit într-o mare a entuziasmului 
și prieteniei exprimate de po- 

(Continuare în pag. a III-a)

în marea sală a Palatului Re
publicii din Capitală s-au deschis 
joi dimineața. într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, lucrările Con
ferinței Naționale a Femeilor.

La lucrări participă peste 3 000 de 
delegate și invitate din toate re
giunile țării — muncitoare, ingi
nere și tehniciene, țărănci coope
ratoare, medici, profesoare și în
vățătoare, cercetătoare, scriitoare 
și artiste, activiste pe tărîm obș
tesc, gospodine, reprezentînd mili
oanele de femei, care, prin energia, 
priceperea și spiritul lor gospodă
resc, constituie o importantă forță 
socială, un factor de seamă în lupta 
pentru construirea socialismului în 
patria noastră.

La conferință sînt prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor organizații obș
tești și instituții centrale.

Iau parte, de asemenea, invitate 
reprezentînd organizații feminine

Cu vin ta rea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe delegate și in

vitate.
Conferința Națională a Femeilor 

are loc. la începutul unei noi etape 
pe drumul României spre progres 
și prosperitate. întregul popor este 
angajat, cu nestăvilit elan patrio
tic, în munca pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congre
sul al IX-lea al partidului, pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a operei de construcție a socialis
mului. Această împrejurare con
feră o însemnătate deosebită con
ferinței dumneavoastră, chemată 
să generalizeze experiența do- 
bîndită de’ comitetele și comi
siile de femei din țara noastră, să 
indice căile de sporire a partici
pării femeilor Ia dezvoltarea și în
florirea orînduirii noastre socialiste.

Permiteți-mi ca în numele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului, să adresez 
un salut călduros Conferinței Na
ționale a Femeilor, tuturor femei
lor din Republica Socialistă Ro- 1 
mânia, să vă urez succes deplin în 
desfășurarea lucrărilor Conferinței. 
(Aplauze).

De-a lungul timpurilor, femeile 
din țara noastră au luat parte ac
tivă la lupta pentru eliberarea so
cială și națională, pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru o 
viață mai bună. Din rîndurile fe
meilor s-au afirmat figuri lumi
noase de luptătoare neînfricate 
pentru cauza progresului, proemi
nente personalități culturale, mili
tante animate de patriotism înflă
cărat, care și-au consacrat energia, 
puterea de muncă propășirii Româ
niei.

In marile bătălii revoluționare 
purtate de clasa muncitoare con
dusă de partidul nostru comunist, 
în lupta maselor pentru răsturna
rea vechii orînduiri și instaurarea 
puterii populare, pentru construi
rea socialismului, femeile au dat 
numeroase exemple de devota
ment, de eroism și spirit de abne
gație.

Orînduirea socialistă a adus 
schimbări radicale în situația fe
meilor din țara noastră ; ele se 
bucură azi de drepturi depline, 
găsesc condiții pentru dezvoltarea 
și afirmarea nestînjenită a capa
cităților și aptitudinilor, pot ocupa 
în societate un loc corespunzător 
muncii și pregătirii lor. Nu există 
domeniu important al vieții po
litice și sociale în care femeile 
să nu fie prezente, unde să nu 

din 33 de țări, precum și din par
tea Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor, Federației In
ternaționale a Femeilor de Carieră 
Juridică și a Conferinței Femeilor 
Africane.

Cu îndelungi și puternice aplauze 
sînt întîmpinați la sosirea în sală 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
membri supleanți -âi Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri și ai Consiliului de Stat 
care iau Ioc în loja din dreapta a 
prezidiului.

Din împuternicirea Consiliului 
Național al Femeilor, tovarășa Su- 
zana Gâdca, președinta Consiliului, 
rostește cuvintul de deschidere.

se manifeste, prin energia, price
perea și spiritul lor gospodăresc, 
ca un însemnat factor de progres, 
adueîndu-și contribuția la mersul 
înainte al construcției socialiste. 
(Vii aplauze).

Femeile muncesc alături de băr
bați in industrie, în agricultură, 
în transporturi, in toate sectoa
rele producției de bunuri mate
riale, participă la activitatea știin
țifică și culturală, la formarea și 
educarea tinerei generații, la ocro
tirea sănătății publice, la munca 
de înflorire a orașelor și satelor, 
într-un cuvînt, la efortul general 
îndreptat spre sporirea bunăstă
rii, spre ridicarea nivelului de ci
vilizație al poporului român. (A- 
plauze). Este semnificativ faptul 
că in economia națională lucrează 
peste un milion de femei salari
ate aproape trei sute de mii de 
femei sînt ingineri și tehnicieni, 
aproape patruzeci de mii de femei 
sînt in conducerea cooperativelor 
agricole de producție ; zeci de mii 
sînt deputate în sfaturile populare 
sau dețin posturi de răspundere în 
aparatul de partid și de stat, în or
ganizațiile de masă și obștești.

Consider demn de subliniat, fap
tul că peste 340 000 de femei sînt 
membre ale Partidului Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a societății noastre — aflîn- 
du-se in această calitate, în pri
mele rînduri ale luptei pentru în
făptuirea politicii de construire a 
socialismului. (Aplauze îndelungi).

Manifestarea largă a capacității 
milioanelor de femei din țara noas
tră în sfera activității materiale 
și spirituale, în conducerea trebu
rilor politice este o expresie a su
periorității democrației noastre so
cialiste în plină dezvoltare.

In toate marile victorii dobîn
dite de poporul român sub condu
cerea partidului în anii construc
ției socialiste, în toate transformă
rile revoluționare înfăptuite, după 
eliberare, în viața economică, so
cială și politică a României, se află 
cristalizată și munca harnică și en
tuziastă a femeilor, talentul și pri
ceperea lor, dragostea de patrie, 
devotamentul lor pentru cauza so
cialismului. (Aplauze puternice).

Partidul dă o înaltă prețuire ro
lului jucat de femei în asigurarea 
progresului țării, contribuției lor 
la înflorirea națiunii noastre so
cialiste. Pentru activitatea nobilă 
închinată fericirii patriei, pentru 
succesele obținute, felicit din ini
mă, în numele conducerii de par

Conferința noastră — a spus vor
bitoarea — va analiza activitatea 
desfășurată de Consiliul Național al 
Femeilor, de comitetele și comisiile 
femeilor în perioada care a trecut 
de la Conferința națională din 1962 
și pînă în prezent și va Stabili sar-? 
cinile ce revin mișcării de femei în 
lumina hotărîrilor celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Sîntem pe deplin încredințate că 
delegatele participante la Conferin
ță — muncitoare, țărănci, intelec
tuale, casnice — vor contribui la 
dezbaterea problemelor într-o at
mosferă de lucru, de înalt spirit de 
răspundere și inițiativă, la stabili
rea de măsuri care să ducă lâ ridi
carea activității mișcării de femei

(In pag. Il-a. Raportul Consiliului 
Național al Femeilor din Republica 
Socialistă România).

(Continuare în pag. a III-a) 

tid și de stat, muncitoarele, țărăn- 
cile, intelectualele, gospodinele, 
toate femeile din Republica Socia
listă România, fără deosebire de 
naționalitate, și le urez noi izbînzi 
în muncă și în viață, spre binele 
lor și al familiilor lor, spre binele 
țării și al întregului nostru popor. 
(Aplauze îndelungate).

Stimate tovarășe.
Programul elaborat de Congre

sul al IX-lea al partidului prevede 
continuarea neabătută a industria
lizării țării pe baza tehnicii avan
sate, dezvoltarea susținută a agri
culturii socialiste, valorificarea su
perioară a bogățiilor țării, crește
rea eficienței întregii activități 
economice. în anii cincinalului vor 
cunoaște o puternică dezvoltare 
știința. învățămîntul, cultura, ocro
tirea sănătății, se va ridica nivelul 
de trai material și spiritual al în
tregului nostru popor. înfăptuirea 
acestor prevederi — inaugurată cu 
succes în prima jumătate a anului 
în curs — cere o muncă intensă 
din partea clasei muncitoare, a ță
rănimii, a intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, oferind te
ren nelimitat de afirmare a ener
giei și elanului patriotic al mase
lor largi populare.

Femeilor, care reprezintă mai 
mult de jumătate din populația ță
rii, le revine un rol de mare însem
nătate în realizarea cincinalului, 
în munca desfășurată în fabrici și 
uzine, pe șantiere, in cooperativele 
agricole de producție, în institu
țiile de știință, invățămînt și cul
tură, în întreaga operă de desă- 
vîrșire a construcției socialiste. 
Consiliul Național al Femeilor are 
îndatorirea de a-și aduce contribu
ția la studierea și adoptarea măsu
rilor care să asigure participarea 
tot mai intensă, la această activi
tate, a tuturor categoriilor de 
femei.

Una din atribuțiile importante 
ale Consiliului Național este stimu
larea și organizarea participării fe
meilor la controlul obștesc în do
meniul comerțului și al activității 
gospodărești-edilitare — formă de
mocratică de exercitare a opi
niei cetățenești în viața publică a 
țării. Comisiile sătești au un rol 
important în sporirea aportului 
femeilor la dezvoltarea cooperati
velor de producție agricolă, la ridi- 

(Continuare în pag. a III-a)

Vizita de rămas bun a tovarășului Ciu En-lai 
la tovarășul Nicolae Ceausescu9 9

în seara zilei de joi, 23 iunie, to
varășul Ciu En-lai, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, împreună cu 
Ciao I-min, membru supleant al 
C. C. al P. C. Chinez, Ciao 
Guan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au făcut v vi

zită de rămas bun tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera] 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului. Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Vizita s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, prietenească.

La Palatul Consiliului de Miniștri

Recepție oferită 
de tovarășul 

Ciu En-lai

Vizita in Republica Socialistă România 
a Excelentei Sale, generalul Ne Win, președintele 

Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane
ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale 

între delegațiile de partid 
și guvernamentale română și chineză

Joi la amiază la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, s-au încheiat convorbirile 
oficiale între delegațiile de partid 
și guvernamentale română și chi
neză.

Din delegația română au făcut 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
a! Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, membru 
a! Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Aurel Duma, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Pekin.

Din delegația chineză au făcut 
parte tovarășii Ciu En-lai, vicepre

ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, Ciao I-min, 
membru supleant al C.C. al P. C. 
Chinez. Ciao Guan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Tzen Iun-ciuan. ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești.

Din partea română, la convorbiri 
au participat Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef-ad- 
junct de secție la C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Din partea chineză, la convor
biri a participat Iu Tzan, directo
rul direcției Uniunii Sovietice și 
țărilor din Europa de est din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Vicepreședintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze, Ciu En-lai, care face o vizită 
prietenească în țara noastră în 
fruntea unei delegații de partid 
și guvernamentale chineze, a ofe
rit joi seara o recepție în sa
loanele Consiliului de Miniștri.

La recepție au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Petre Borilă, 
Constantin Drăgan, Paul Nicules
cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Leontin Sălăjan, 
Stefan Voitec, IOsif Banc, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, Du
mitru Coliu. Florian Dănălache, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu, Ilie 
Verdeț, Vasile Vilcu, Mihai Dalea, 
Manea Mănescu, Constanța Cră
ciun, Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Gaston Marin, Roman Moldovan.

Au luat parte Ciao I-min, mem
bru supleant al C.C. al P.C. Chi
nez, Ciao Guan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Tzen Iun-ciuan, ambasadorul R.P. 

Chineze la București — membrii 
delegației de partid și guverna
mentale chineze, precum și alti 
oaspeți chinezi care însoțesc de
legația.

Au participat, de asemenea, Au
rel Duma, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pe
kin, și celelalte persoane oficiale 
române care însoțesc pe oaspeți în 
vizita lor.

Au fost de față membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și cul
tură, generali, ziariști români și 
chinezi, corespondenți ai presei 
străine.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii Ciu 
En-lai și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi. (Toasturile se pu
blică în pag. a III-a).

(Agerpres)

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu Stoica, astăzi so
sește în București Excelența Sa, generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane, care va efectua o vizită oficială în țara noastră 
între 24 și 27 iunie 1966.

Generalul Ne Win, președintele 
Consiliului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, s-a născut la 24 mai 1911, 
în localitatea Paungdale, districtul 
Prome.

A studiat la Universitatea din 
Rangoon, încadrîndu-se încă din 
timpul studenției în mișcarea anti- 
imperialistă, de eliberare națională, 
— în organizația Dohbama Asia- 
gone

In timpul luptei revoluționare 
pentru independența Birmaniei, 
Ne Win a plecat în secret în. străi
nătate, unde a urmat un curs in
tens de instrucție militară. Apoi, 
împreună cu Aung San și alți pa- 
trioți birmani. Ne Win a luat parte 
activă la lupta armată a poporului 
birmanez, care a culminat prin de
clanșarea, în martie 1945, a răs
coalei armate antijaponeze pe scara 
națională.

în urma reorganizării forțelor 
patriotice birmane în armata re
gulată, Ne Win îndeplinește impor
tante funcții de comandă în cadrul 
armatei, î.n 1947 fiind avansat la 
gradul de general de brigadă.

După procla
marea indepen
denței țării (4 
ianuarie 1948), 
Ne Win este îna
intat la gradul 
de general ma
ior, iar în 1949 
este numit șef al 
Statului Major 
al Armatei, cu 
gradul de gene- 
ral-locotenent. In 
același an preia 
conducerea Mi
nisterului de In
terne și al A- 
părării, deve
nind, totodată, 
viceprim-minis- 
tru, post din care 
demisionează în 
1950.

în 1956, Ne Win 
este avansat la gradul 
colonel și. numit comandant suprem 
al forțelor armate terestre, navale 
și aeriene ale Uniunii Birmane.

în perioada octombrie 1958-apri- 
lie 1960, generalul Ne Win a înde-

de general plinit funcția de prim-ministru și 
ministru al apărării, fiind concomi
tent comandant suprem al forțelor 
armate.

(Continuare In pag. a V-a)
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RAPORTUL CONSILIULUI NATIONAL AL FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

prezentat de tovarășa Suzana Gâdea
Cei 4 ani care au trecut de la ul

tima Conferință Națională a Femei
lor. se arată în raport, cuprind o 
muncă uriașă, pătrunsă de avînt 
patriotic, victorii de mare însem
nătate ale întregului popor pe dru
mul dezvoltării continue a econo
miei și culturii, creșterii bunăstă
rii celor ce muncesc, consolidării 
noii orînduiri, înălțării și înflori
rii României Socialiste. îndeplinind 
cu succes sarcinile planului de 6 
ani, poporul nostru, însuflețit de 
încredere nestrămutată în minu
natele perspective ale viitorului, a 
trecut la făurirea obiectivelor mă
rețe trasate de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru continuarea pe o treaptă supe
rioară a desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

Femeile de pe întreg cuprinsul 
țării își exprimă sentimentele 
de adîncă bucurie pentru marile 
izbînzi repurtate de poporul român 
și. în același timp, mîndria că în 
toate aceste cuceriri sînt însumate 
și munca, eforturile, contribuția 
lor conștientă și devotată.

După ce a relevat realizările ob
ținute de poporul nostru în opera 
de industrializare socialistă a ță
rii, schimbările structurale ce au 
avut loc în viața satelor, în viața 
social-economică, vorbitoarea a a- 
rătat că socialismul a adus, îm
preună cu celelalte adinei prefa
ceri revoluționare, și schimbarea 
radicală a situației femeii în socie
tate. Au fost lichidate in întregime 
și pentru totdeauna rădăcinile 
inegalității și asupririi femeii. O 
dată cu deplina egalitate în drep
turi, cu asigurarea respectării dem
nității de om și cetățean, în țara 
noastră s-au creat toate condițiile 
pentru dezvoltarea și afirmarea 
aptitudinilor și capacităților crea
toare ale femeilor.

Dezvoltarea impetuoasă a indus
triei a permis îndreptarea in tot 
mai mare măsură a potențialului 
de energie al femeilor spre o 
muncă socială, productivă. în pe
rioada șesenalului numărul sala
riatelor a crescut o dată și Jumă
tate. Aceasta a dus la o creștere 
simțitoare a veniturilor în imensa 
majoritate a familiilor.

Condițiile create de orînduirea 
socialistă au făcut posibilă creș
terea impresionantă a prezenței 
femeilor în tehnică și știință, în 
întreaga viață spirituală în plin 
avint a patriei noastre. în numai 
șase ani, numărul femeilor ingi
neri și tehnicieni a crescut cu 
44 la sută. în învățămînt. cultură 
și artă, femeile reprezintă aproape 
58 la sută, iar în sfera ocrotirii 
sănătății publice și a culturii fi
zice peste 65 la sută din totalul 
salariaților. în învățămîntul supe
rior — unde în trecut prezența 
femeii era o excepție — astăzi 
aproape 30 la sută din cadrele 
didactice sînt femei, iar în știință 
și cercetarea științifică ponderea 
lor se ridică la peste 36 la sută. 
Femeile intelectuale participă din 
plin la progresul continuu al eco
nomiei, la dezvoltarea culturii, ști
inței și artei românești.

Subliniind preocuparea perma
nentă a partidului și statului pen
tru apărarea sănătății și îmbună
tățirea condițiilor de viață a ma
melor și copiilor din patria noas
tră, raportul s-a referit la gratuita
tea asistenței medicale, a medica
mentelor și spitalizării pentru toa
te femeile gravide și lăuze, pentru 
toți copiii pînă la 16 ani, concediul 
de naștere plătit de 112 zile, alo
cațiile de stat pentru copii, dezvol
tarea rețelei de creșe, cămine și 
grădinițe.

Egalitatea în drepturi de care se 
bucură femeia se manifestă astăzi 
și printr-o participare tot mai ac
tivă la viața politică a țării. Este 
o cinste pentru noi că peste 
340 000 de femei sînt membre ale 
Partidului Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noastre, 
că un număr însemnat dintre ele 
fac parte din organele de condu
cere ale partidului nostru. Peste 
40 000 de femei sînt deputate în 
sfaturile populare, 67 sînt deputate 
în Marea Adunare Națională, adu- 
cîndu-și contribuția activă la re
zolvarea problemelor de stat și ob
ștești.

în semn de prețuire pentru mun
ca depusă in diferite ramuri de ac
tivitate. peste 26 000 de femei au 
fost distinse cu diferite ordine, 
medalii și titluri onorifice ale Re
publicii Socialiste România.

Amintind de situația grea pe 
care au avut-o femeile în socie
tatea bazată pe exploatare, ra
portul subliniază că viața nouă 
de azi a femeii, schimbările 
radicale în poziția ei socială 
sînt rezultatul unui îndelungat 
proces revoluționar, parte inte
grantă a luptelor pline de jertfe 
purtate de poporul român pentru 
libertate, independență națională și 
progres social, la care au participat 
activ și masele de femei.

După ce a amintit vechile tra
diții ale mișcării feminine din țara 
noastră, lupta organizațiilor de fe
mei, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, vorbitoarea a 
spus :

Cu sentimente de profundă e- 
moție și puternică bucurie am as
cultat cuvîntarea rostită de la tri
buna conferinței noastre de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Subli
nierea rolului femeilor ca un im
portant factor de progres al socie
tății noastre. înalta apreciere 
dată participării maselor de fe
mei la construcția socialistă, 
orientarea clară a activității noas
tre de viitor spre principalele 
obiective ce ne stau în față, che
marea înflăcărată ce ne-a fost a

dresată de partid de a ne pune și 
pe viitor întreaga capacitate și e- 
nergie în slujba operei de desăvîr- 
șire a socialismului, pentru conti
nua înflorire a patriei sînt expre
sia încrederii nestrămutate a parti
dului în forțele creatoare ale ma
selor de femei din țara noastră, a 
grijii sale neabătute pentru dez
voltarea multilaterală a persona
lității femeii, un îndemn însufleți- 
tor pentru noi de a face totul ca 
să ne ridicăm la înălțimea misiu
nii de mare răspundere ce ne re
vine în viața nouă pe care și-o 
făurește poporul român în patria 
sa liberă și înfloritoare.

în numele delegatelor și al tu
turor femeilor din țara noastră 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor a mulțumit conducerii 
de partid și de stat pentru salu
tul adresat conferinței și a asigu
rat că și pe viitor, femeile nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
contribui la înfăptuirea politicii 
partidului, chezășie a ridicării con
tinue a patriei noastre spre cul
mile civilizației comuniste.

Participarea tot mai intensă a 
milioanelor de femei din țara 
noastră, românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități, în
frățite în muncă, la mersul îna
inte al societății, reflectă cu pute
re procesul de creștere a conștiin
ței lor socialiste, al înțelegerii im
portantelor îndatoriri ce revin 
femeii ca om al muncii și cetățean, 
ca mamă și soție. I,a promovarea 
și stimularea acestui proces — re
zultat al uriașei activități multi
laterale desfășurate sub conduce
rea partidului — și-au adus con
tribuția și Consiliul Național, 
comitetele și comisiile femeilor, 
numeroasele activiste ale mișcă
rii de femei din orașe și sate. în 
perioada care a trecut de la Con
ferința Națională, ele au desfășu
rat o bogată muncă organizatori
că și educativă în rîndurile femei
lor. îndreptarea entuziasmului, 
a inițiativei creatoare, a hărniciei 
maselor celor mai largi de femei 
spre înfăptuirea cu succes a obiec
tivelor construcției socialiste a 
fost principala sarcină care a stat 
în centrul preocupărilor noastre.

în rîndul clasei muncitoare — 
cea mai înaintată forță socială — 
numeroase muncitoare, tehniciene 
și inginere, care lucrează în 
toate ramurile industriei, contri
buie la îndeplinirea și depășirea 
an de an a planurilor de dezvol
tare a economiei naționale, la 
creșterea producției, a producti
vității muncii, reducerea prețului 
de cost, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor.

Pentru atitudinea lor înaintată 
față de muncă, pentru rezultatele 
deosebite obținute în producție, 
peste 35 000 de muncitoare au pri
mit în anul 1965 titlul și insigna de 
fruntaș în întrecerea socialistă.

Femeile din industrie sînt păr
tașe la realizările obținute in pri
ma jumătate a acestui an de în
ceput al noului cincinal, dovedind 
hotărîrea nestrămutată de a-și a- 
duce aportul la înfăptuirea obiec
tivelor înălțătoare puse de Con
gresul al IX-lea al partidului în 
fața întregului popor.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești ale femeilor, în colabo
rare cu consiliile locale ale sindi
catelor, au organizat activități co
mune, menite să contribuie la ri
dicarea conștiinței , femeilor din 
întreprinderi, în vederea partici
pării lor tot mai active la înfăptui
rea sarcinilor economice.

Subliniind necesitatea ridicării 
neîncetate a nivelului de cunoș
tințe profesionale, științifice, teh
nice și de cultură generală, rapor- 
toarea a arătat că anul trecut 
peste 75 la sută din numărul to
tal al muncitoarelor erau calificate, 
iar numărul femeilor cu studii 
medii și superioare, al celor care 
urmează diferite forme ale învăță- 
mîntului de stat, seral și fără frec
vență a sporit. Este pozitiv faptul 
că la cursurile fără frecvență ale 
facultăților — 40 la sută din totalul 
celor înscriși sînt femei. Totodată, 
raportul arată că procentul munci
toarelor calificate în unele ramuri, 
ca industria alimentară, este încă 
redus, iar prezența femeilor la li
ceele și facultățile serale este nesa
tisfăcătoare. Comisiile femeilor din 
întreprinderi și instituții trebuie să 
se ocupe în măsură mai mare de 
îndrumarea femeilor spre diferitele 
cursuri de calificare și ridicare a 
calificării, spre diferite forme ale 
învățămîntului de stat.

Este cunoscută importanța deo
sebită pe care o acordă partidul și 
guvernul îmbunătățirii sistematice 
a calității produselor. Spiritul gos
podăresc, gustul dezvoltat pentru 
frumos, atenția și răbdarea în 
muncă. însușiri firești ale femeilor, 
să fie dezvoltate și folosite în mai 
mare măsură pentru îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor.

Deservirea populației cu produse 
de cit mai bună calitate, trainice și 
frumoase, care să corespundă gus
tului și preferințelor oamenilor 
muncii, este o sarcină de onoare 
pentru lucrătorii și lucrătoarele 
din unitățile comerciale, din coope
rația meșteșugărească. Numai in 
domeniile circulației mărfurilor, 
femeile reprezintă 42 la sută din 
totalul salariaților.

Raportui arată că deși comisiile 
femeilor din întreprinderi și insti
tuții și-au îmbunătățit munca, ele 
nu iși îndeplinesc încă pe deplin 
menirea ce le revine din cauza in
suficientei îndrumări primite atît 
din partea organelor sindicale, cît 
și din partea comitetelor orășenești 

și raionale ale femeilor. Unele din
tre ele repetă în mod inutil o sea
mă de activități ale sindicatelor 
desfășurate pentru toți salariații, 
neglijînd problemele specifice fe
meilor, iar altele desfășoară o acti
vitate sporadică.

în vederea îmbunătățirii activi
tății comisiilor femeilor din între
prinderi și instituții, pe baza înțe
legerii intervenite între Consiliul 
Național al Femeilor și Uniunea 
Generală a Sindicatelor, comitetele 
orășenești și raionale ale femeilor 
și consiliile raionale și orășenești 
ale sindicatelor vor trebui pe viitor 
să asigure împreună îndrumarea 
sistematică a comisiilor femeilor 
din întreprinderi; activitatea aces
tora va trebui îndreptată spre cu
noașterea permanentă a probleme
lor și preocupărilor specifice fe
meilor, spre organizarea de acțiuni 
educative corespunzătoare.’ Ele tre
buie să contribuie la rezolvarea 
problemelor sociale, profesionale, 
sanitare, să vegheze la respecta
rea prevederilor legislației muncii 
pentru femei, la îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de 
viață.

înaltul spirit de răspundere și 
abnegație de care femeile din in
dustrie, comerț și cooperație au 
dat dovadă pînă acum ne întărește 
convingerea că ele vor contribui 
și pe mai departe, cu tot entuzi
asmul și puterea lor de muncă, 
la creșterea continuă a producției, 
a productivității muncii, la obți
nerea unor produse de calitate su
perioară, la deservirea plină de so
licitudine și bunăvoință a popu
lației, la îndeplinirea sarcinilor 
înălțătoare puse de partid pentru 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale.

în continuare, raportul arată că, 
prin hărnicia, iscusința și expe
riența lor. milioanele de femei de 
la sate aduc o valoroasă contri
buție la înfăptuirea sarcinilor im
portante trasate de partid privind 
dezvoltarea intensivă și multila
terală a agriculturii, sporirea pro
ducției agricole, consolidarea eco
nomică a cooperativelor agricole 
de producție. înflorirea satului so
cialist.

Tot mai multe cooperatoare — 
anroape 40 000 față de 17 000 în 
1962 — au fost alese în consiliile 
de conducere ale cooperativelor 
agricole de nroductie sau sînt bri
gadiere și șefe de echipă.

în numeroase cooperative agri
cole. comisiile femeilor au orga
nizat acțiuni care au contribuit la 
educarea femeilor, la participarea 
lor masivă la toate muncile din 
cooperative, la întărirea proprie
tății obștești, la obținerea de pro
ducții sporite la hectar.

Consiliul National si comitetele 
femeilor au făcut nași însemnați 
pe linia îmbunătățirii colaborării 
cu Consiliul Superior al Agricultu
rii, cu consiliile agricole locale. Au 
fost organizate în comun consfă
tuiri ale femeilor pe țară, pe re
giuni și raioane care au avut drept 
scop generalizarea celor mai înain
tate metode de muncă în legumi
cultura. în creșterea păsărilor și 
animalelor.

în ultimii ani a crescut numă
rul femeilor cuprinse în învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă. în 
anul școlar 1965/1966 la învățămîn- 
tul agrozootehnic de 3 ani, la ciclu
rile de lecții și cursurile de scurtă 
durată, au participat 500 000 de fe
mei. Apreciind aceste rezultate ca 
pozitive. în continuare raportul 
subliniază că este necesar ca uni
unile cooperatiste, consiliile agri
cole, precum și comitetele și comi
siile femeilor, să acorde în viitor 
mai multă atenție antrenării fe
meilor muncitoare de la sate la di
ferite forme ale învățămîntului a- 
grozootehnic. Pentru ca aportul fe
meilor la creșterea producției 
agricole să fie cît mai substanțial, 
va trebui ca în afara participării 
la toate muncile în sectorul cerea
lier, care are cea mai mare impor
tanță și pondere în agricultură, să 
le îndrumăm mai mult și spre 
alte sectoare aducătoare de mari 
venituri cooperativelor : legumi
cultura. pomicultura și viticultura, 
creșterea păsărilor și animalelor. 
Pentru toate cooperatoarele este 
o datorie să lucreze cu grijă lotu
rile personale pentru a obține cît 
mai multe produse.

Comitetele și comisiile femeilor 
de la sate trebuie să manifeste și 
mai multă inițiativă în organiza
rea activității cultural-educative 
în rîndul țărănoilor, să îndrume 
cooperatoarele să cunoască bine 
sarcinile planului de producție, și 
simțindu-se în cooperativă ca în 
propria lor casă, să participe din 
toată inima la dezvoltarea multila
terală a cooperativelor, la crește
rea necontenită a averii obștești, 
principalul izvor al bunăstării ță
rănimii cooperatiste.

Totodată, comitetele și comisiile 
femeilor trebuie să se preocupe ne
mijlocit de problemele condițiilor 
de muncă ale țărănoilor coopera
toare, făcînd propuneri concrete 
consiliilor de conducere ale coope
rativelor agricole pentru ca, în ra
port cu posibilitățile existente, să 
ia măsuri pentru ușurarea muncii 
și creșterea rodniciei ei, prin extin
derea mecanizării, să manifeste 
grijă mai mare față de femeile gra
vide și cele cu copii mici etc.

Sîntem încredințate că femeile 
de la sate, cu energia lor clocoti
toare. cu priceperea și hotărîrea 
lor. vor constitui și pe viitor un 
factor de seamă în realizarea poli
ticii partidului și statului de ridi
care pe o treaptă superioară a a- 

griculturil noastre socialiste, pen
tru înflorirea vieții satelor de pe 
întreg cuprinsul patriei.

Raportul arată în continuare că 
reprezentînd peste jumătate din 
populația țării, femeile, cu apti
tudinile lor gospodărești, au un rol 
de rnare însemnătate în rezolvarea 
multiplelor probleme privind ridi
carea nivelului de civilizație în 
viața orașelor și satelor.

amenajarea spațiilor 
alte acțiuni de bună 
și înfrumusețare a lo-

In ultimii ani, femeile din țara 
noastră au luat parte la importante 
acțiuni privind păstrarea și îngri
jirea fondului de locuințe, a con
strucțiilor social-culturale. la ex
tinderea și 
verzi și la 
gospodărire 
calităților.

Multe femei au primit insigna 
de fruntaș în întrecerea patriotică. 
Substanțială este și contribuția pe 
care o aduc femeile în cadrul echi
pelor de control obștesc, organizate 
de sindicate și sfaturile populare.

Infățișînd rezultatele bune obți
nute în participarea femeilor la 
întrecerea patriotică, la controlul 
obștesc, s-a arătat totodată că une
le comitete executive ale sfaturilor 
populare nu organizează munca în 
mod corespunzător, nu stabilesc din 
timp lucrările ce trebuie efectuate, 
nu asigură mijloacele de muncă și 
asistență tehnică, irosind adesea 
fără folos timpul destinat cu toată 
bunăvoința de femei acestei ac
tivități, nu urmăresc cu perseve
rență aplicarea propunerilor juste 
făcute de echipele 
ștesc.

După ce arată 
tele Congresului 
Partidului 
subliniat 
femeilor în raport cu 
profesionale, politice și morale, 
vorbitoarea a spus : în spiritul po
liticii partidului. Constituția țării 
consacră deplina egalitate între 
bărbat și femeie, creează temeiu
rile social-politice, morale și juri
dice ale promovării femeii în sfe
ra producției materiale și spiritua
le. în activitatea social-politică și 
de conducere a treburilor de stat 
și obștești Din numărul total al ca
drelor cu pregătire superioară, fe
meile reprezintă 32.5 la sută, iar 
al celor cu pregătire medie 48,1 la 
sută.

de control ob-

că 
al 

Comunist 
necesitatea

documen- 
IX-lea al 
Român au 
promovării

calitățile lor

Datorită competenței, conștiin
ciozității, rezultatelor obținute în 
muncă, un număr mare de femei 
au fost promovate în diferite func
ții de răspundere. Totuși există 
încă suficiente motive pentru a 
socoti că mai sînt multe de făcut 
pentru promovarea femeilor în ra
port cu pregătirea lor.

Există sectoare — sănătate și 
prevederi sociale, industria ușoară 
și alimentară, comerț și coopera
ție. în bună măsură și agricultura, 
învățămînt și cultură — în care, 
deși numărul femeilor este pre
ponderent și influențează covîrși- 
tor asupra desfășurării întregii ac
tivități. prea puține dintre ele sînt 
promovate în munci de conducere.

Rapbrtul apreciază că asemenea 
situații se datoresc existenței 
unor serioase rămășițe ale men
talității înapoiate față de femeie 
la unii tovarăși care răspund de 
diferite sectoare de activitate, cît 
și faptului că Consiliul Național, 
comitetele și comisiile femeilor 
n-au urmărit îndeaproape modul 
cum se aplică indicațiile clare ale 
partidului în acest domeniu.

în continuare, raportul s-a 
ocupat de cîteva aspecte privind 
ușurarea muncii casnice și asigu
rarea unor condiții mereu mai 
bune de muncă și viață, care ar 
permite participarea și mai acti
vă a femeilor în producție și ac
tivitatea obștească, o viață tot 
mai armonioasă în familie. Prin 
grija partidului și guvernului s-au 
creat condiții, a căror deplină fo
losire ar asigura femeilor posibi
litatea de a afecta un timp mai 
mare dezvoltării orizontului lor 
cultural și științific, îmbinării 
mai bune a preocupărilor profe
sionale cu cele de soții, mame si 
gospodine, pentru a putea face 
față cît mai corespunzător cerin
țelor vieții contemporane. O 
parte prea mare din timpul liber 
al femeii este încă ocupat în 
viata de familie cu treburi gos
podărești, deoarece nu există su
ficiente unități de deservire 
casnică, cum ar fi spălătoriile, 
magazinele cu semipreparate cu
linare, cantinele-restaurant, ser
viciile de prestare a muncii la 
domiciliu și altele Ne exprimăm 
convingerea că Ministerele Co
merțului Interior. Industriei 
Ușoare, Alimentare. industria 
locală, cooperația meșteșugăreas
că vor acorda mai multă atenție 
găsirii de soluții noi, moderne, 
în această direcție. Ministerele de 
resort, sindicatele, cît și uniunile 
cooperatiste ar trebui să se preo
cupe mai stăruitor de buna func
ționare a creșelor, căminelor și 
grădinițelor existente, de înfiin
țarea altora.

Consiliul Național, comitetele și 
comisiile femeilor vor urmări cu 
mai multă perseverentă respec
tarea întocmai a prevederilor le
gislației muncii privind femeile, 
vor veghea ca mijloacele tot mai 
însemnate pe care statul le alocă 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă ale tuturor 
oamenilor muncii, să fie folosite 
rațional și eficient.

în condițiile orînduirii noastre 
socialiste, a subliniat raportoarea, 
capătă o însemnătate tot mai 

mare activitatea organizațiilor de 
masă în domeniul educării politi
ce și cetățenești, culturale și 
științifice a oamenilor muncii.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
Conferința precedentă, unul din 
obiectivele cele mai importante a 
fost cunoașterea de către femei 
a politicii partidului, a realizări
lor obținute în construcția socia
listă, a evenimentelor politice in
ternaționale. Participarea femeilor 
la dezbaterea Documentelor Con
gresului al IX-lea a! Partidului 
Comunist Român a prilejuit însu
șirea directivelor partidului nos
tru privitoare la dezvoltarea vii
toare a țării.

Pentru educarea patriotică și ce
tățenească a femeilor s-au organi
zat expuneri, simpozioane, con
cursuri, vizite și excursii la locu
rile istorice, la marile obiective in
dustriale. în localitățile pitorești 
ale țării.

Răspunzînd interesului viu ma
nifestat de femei pentru lărgirea 
orizontului de cunoștințe generale, 
comitetele femeilor au colaborat 
mai intens cu comitetele de cultu
ră și artă. Comitetele femeilor au 
dovedit mai multă inițiativă în or
ganizarea unor manifestări dife
rențiate. în raport cu cerințele fe
meilor din întreprinderi, cartiere și 
sate. De o bună apreciere se bucu
ră manifestările pe teme privind 
rolul femeii în societate, educarea 
tinerei generații, educația estetică 
a femeilor, etica socialistă. Au fost 
inițiate, de asemenea, acțiuni de 
propagare a cunoștințelor ateist- 
științifice, care trezesc tot mai mult 
interes.

în decursul a patru ani de func
ționare, cele peste 3 200 de lectora
te pentru femei de la orașe, orga
nizate în colaborare cu comitetele 
de cultură și artă, și-au îmbunătă
ții conținutul, dovedindu-se a fi o 
formă adecvată de propagare în 
rîndul femeilor, la un nivel mai 
înalt, a cunoștințelor politice, cul
turale și științifice.

în legătură cu cercurile de lec
tură. se consideră potrivit ca ele 
să-și continue activitatea la sate, 
sub îndrumarea căminelor cultu
rale. cu un conținut îmbogățit., iar 
la orașe, pentru femeile casnice, 
numai acolo unde se va considera 
necesar. în schimb, se vor extinde 
lectoratele și se va îmbunătăți con
ținutul lor

Printre deficiențele în munca 
politică și cultural-educativă in 
rîndul femeilor - raportul mențio
nează faptul că activitățile in acest 
domeniu nu se organizează încă în 
mod destul de diferențiat în ra
port cu profesiunile, preocupările 
și preferințele diferitelor categorii 
de femei și nu sînt adaptate la 
timp realităților mereu noi din 
viața femeilor de la orașe și sate. 
Din această cauză, unele acțiuni 
nu sînt suficient de atractive, nu 
trezesc interesul femeilor. Efica
citatea multor acțiuni este încă 
slabă datorită repetării acelorași 
probleme ani de-a rîndul, adese
ori în fața aceluiași auditoriu, tra
tării lor intr-un stil șablon, stereo
tip, calității scăzute a unor expu
neri.

Esențialul în munca de răspîn- 
dire a cunoștințelor politice,_ cul
turale, științifice — subliniază ra
portul — îl constituie conținutul de 
idei. Grija pentru abordarea unei 
problematici care să fie la nivelul 
cerințelor actuale, să țină seama de 
schimbările profunde ce au loc în 
viața politică, economică și socială 
a țării, în structura profesiunilor și 
pregătirea politică și culturală a 
femeilor, preocuparea pentru tra
tarea diferențiată, corespunzător 
interesului manifestat de fiecare 
categorie de femei în parte trebuie 
să stea în centrul atenției noastre.

Va trebui să organizăm și să ini
țiem mai multe acțiuni educative 
care să contribuie la sădirea în 
conștiința femeilor de la orașe și 
sate, indiferent de naționalitate, a 
dragostei și devotamentului față de 
patria noastră socialistă, față de 
gloriosul partid al comuniștilor.

Expunerea de însemnătate ex
cepțională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cea de-a 45-a aniver
sare a partidului, care a avut un 
puternic ecou și în rîndurile femei
lor, constituie un exemplu strălucit 
de abordare științifică a probleme
lor istoriei patriei, a legăturii strîn- 
se între trecutul, prezentul și vii
torul poporului, o minunată expre
sie a patriotismului profund și in
ternaționalismului consecvent ce 
caracterizează politica partidului 
nostru, o vibrantă chemare de a 
cultiva și continua glorioasele 
tradiții ale poporului, ale mișcării 
revoluționare, de a ne închina toate 
forțele măreței cauze a socialismu
lui și comunismului, înfloririi con
tinue a patriei, păcii și prieteniei 
între popoare. Va trebui să contri
buim la studierea acestui impor
tant document, ajutînd astfel fe
meile de la orașe și sate să înțe
leagă mai bine cele mai importante 
evenimente din trecutul și prezen
tul patriei noastre, din istoria 
partidului comunist.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești ale femeilor vor trebui 
să acorde cea mai mare atenție or
ganizării sistematice a informării 
politice a maselor de femei, în
deosebi a celor casnice și a săten- 
celor. răspîndirii de noi cunoștințe 
de cultură, a unor noțiuni științi
fice generale, care să le ajute la 
interpretarea justă a fenomenelor 
complexe ale naturii și societății, 
în eliminarea unor rămășițe ale 
misticismului și ale influentei 
ideologiei străine.

în cadrul activităților educative 
destinate femeilor, să acordăm în 
viitor un loc mult mai important 
problemelor referitoare la consoli
darea familiei, la creșterea răspun
derii acesteia față de educarea co
piilor, a tineretului. O atenție deo
sebită trebuie acordată combaterii 
unor manifestări de ușurință în în
cheierea și desfacerea căsniciilor. 
Aceasta nu este numai o problemă 
de ordin personal; ea are o în
semnătate socială.

Orînduirea noastră socialistă 
oferă cele mai prielnice premise 
pentru consolidarea familiei ca ce
lulă de bază a națiunii, a societă
ții. Este adevărat că dezvoltarea 
armonioasă a familiei nu depinde 
numai de femei, ci, deopotrivă, și 
de bărbați. După ce arată caracte
rul dăunător pentru familie, pentru 
copii, pentru țară, al manifestărilor 
de lipsă de răspundere în desface
rea căsătoriilor, care duc la des
trămarea familiilor, situație favo
rizată și de superficialitatea cu 
care uneori organele judecătorești 
examinează și rezolvă cazurile de 
divorț, raportul subliniază că este 
necesar ca activul mișcării de fe
mei să ajute femeile îndeosebi pe 
cele tinere. în înțelegerea însemnă
tății căsătoriei ca un moment cru
cial în viață, a rolului important 
pe care îl au în armonia și trăini
cia familiei. Este necesar ca aces
tei probleme să-i acorde o atenție 
mai mare și sindicatele. U.T.C., ce
lelalte organizații obștești și in
stituțiile educative de stat. Este, 
de asemenea, necesar să fie depuse 
eforturi mai mari pentru a ajuta 
femeile — mai ales pe cele tinere 
— să devină bune gospodine.

Raportul s-a referit apoi la rolul 
femeii, ca soție și mamă, în apăra
rea sănătății proprii, a familiei și a 
colectivității la contribuția comite
telor și comisiilor femeilor în acti
vitatea de educație igienico-sani- 
tară a femeilor de la orașe și sate.

în legătură cu aceasta s-a apre
ciat că înmulțirea cazurilor de în
trerupere repetată a sarcinii are 
influență deosebit de dăunătoare a- 
supra sănătății multor femei și re
percusiuni negative asupra crește
rii normale a natalității populației, 
această situație fiind favorizată și 
de unele deficiențe ale legislației în 
vigoare. Aceste situații vor trebui 
remediate. Totodată, raportul sub
liniază necesitatea luării unor noi 
măsuri cu caracter economic, social 
și educativ, care să contribuie la 
creșterea natalității, la îmbunătăți
rea condițiilor de ocrotire a mamei 
și copilului.

Ca femei, ca mame — se spune 
în raport — știm bine că a da via
tă și a crește cu grijă și dragoste 
copii sănătoși din punct de vedere 
fizic și moral este un izvor de mare 
bucurie și satisfacție, că prezența 
copiilor îmbogățește și înfrumuse
țează viața, consolidează familia.

Dragostea și respectul pentru 
mamă a fost dintotdeauna o trăsă
tură caracteristică a poporului nos
tru. în trecut, femeile. înfruntînd 
greutățile, și-au crescut copiii, 
mulți la număr, au pregătit gene
rații puternice, asigurînd continui
tatea trainică a poporului nostru 
pe străvechile meleaguri ale pa
triei. Cu atît mai mult astăzi, cînd 
există condiții mai prielnice ca 
oricînd pentru a crește și educa 
copiii, pentru a le asigura o viață 
tot mai fericită, este de datoria 
noastră, a activului mișcării de fe
mei, să desfășurăm împreună cu 
toți factorii răspunzători o intensă 
muncă educativă pentru întărirea 
responsabilității femeii față de una 
dintre cele mai nobile meniri ale 
ei, aceea de a da viață, de a crește 
și educa copii viguroși, sănătoși la 
trup și suflet.

Subliniind că una din misiunile 
de cea mai mare răspundere pe 
care le are întreaga generație ma
tură este formarea și educarea ti
neretului, astfel ca acesta să ducă 
mai departe tradițiile înaintate ale 
luptei glorioase de veacuri a po
porului român, raportul relevă că, 
alături de școală, care constituie 
principalul izvor de instruire, un 
rol însemnat în această direcție îl 
au părinții, în special mamele, care 
sînt cei dinții educatori ai dopilului. 
De exemplul pe care îl oferă fami
lia, de preocuparea acesteia pentru 
educație, depinde în mare măsură 
formarea trăsăturilor de caracter 
ale copiilor — cinstea, modestia, 
sinceritatea, dragostea de învăță
tură, de muncă, față de făuritorii 
bunurilor materiale și spirituale, 
simțul datoriei, respectul față de 
cei mai în vîrst.ă.

După ce arată munca desfășurată 
de mișcarea femeilor împreună cu 
organizațiile sindicale și ale U.T.C. 
în scopul educării tineretului, ra
portul relevă că se simte mai cu 
seamă necesitatea asigurării unei 
colaborări sistematice între familie 
și scoală, precum și a atragerii în 
mai mare măsură a pedagogilor la 
îndrumarea mamelor. Comitetele 
femeilor vor acorda tot sprijinul 
măsurilor preconizate de partid 
pentru îmbunătățirea activității or
ganizației de pionieri.

Relevînd Intensa activitate poli
tică și organizatorică, desfășurată 
în vederea cuprinderii și mobiliză
rii maselor de femei la munca a- 
vîntată a întregului popor pentru 
desăvîrsirea construcției socialiste, 
raportul. subliniază că rezultatele 
dobîndite în toate sectoarele de 
mișcarea femeilor se datoresc în 
primul rînd îndrumării permanen

te, pline de grijă a partidului, aju
torului practic primit din partea 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Consiliul Național al Femeilor a 
dat în acest timp un sprijin mai 
substanțial comitetelor regionale, 
raionale, orășenești ale femeilor, 
desfășurînd o muncă de îndrumare 
competentă și mai susținută, exer- 
citînd un control mai eficient asu
pra îndeplinirii sarcinilor.

Activul mișcării de femei este 
format astăzi din 450 000 de femei 
capabile, cu experiență și prestigiu 
în mase, constituind o puternică 
forță politică și organizatorică.

Adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri care au prece
dat Conferința Națională, reunind 
peste cinci milioane de femei, au 
dovedit încă o dată creșterea in
fluentei și a forței de mobilizare a 
comitetelor și comisiilor femeilor. 
Raportul arată că. pentru a putea 
îndeplini sarcinile tot mai mari 
care stau în fața mișcării de femei 
în etapa actuală, este necesară îm
bunătățirea radicală a stilului și 
metodelor de muncă, începi nd cu 
Consiliul Național al Femeilor. Să 
punem în centrul activității studie
rea temeinică și cunoașterea multi
laterală a vieții și preocupărilor 
maselor de femei din întreprinderi 
și instituții, din agricultură, din 
cartiere, pentru a putea contribui 
cu competentă la soluționarea dife
ritelor lor probleme privind condi
ția socială a femeii, satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor ei cultu
rale.

Avem create toate condițiile — 
subliniază raportul — ca, perfec- 
tionînd în permanentă stilul si me
todele noastre de muncă, reoart.ir 
zîndu-ne rational forțele, ridicînd 
cu perseverentă conținutul întregii 
activități, să ne afirmăm în mai 
mare măsură prezența activă în 
viața politică și socială, să ne în
deplinim în cele mai bune condi
ții rolul și sarcinile de mare în
semnătate ce ne revin. în noua 
etapă în care a pășit tara noastră 
— continuarea pe o treaptă supe
rioară a operei de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Femeile din tara noastră. împle- 
tindu-și eforturile eu. cele ale în
tregului popor în munca pașnică, 
constructivă. închinată înfloririi 
patriei — se spune în raport — 
sprijină unanim politica externă a 
statului român, care exprimă în 
modul cel mai fidel interesele fun
damentale ale poporului, năzuința 
lui de a dezvolta colaborarea eu 
toate popoarele, de a contribui la 
consolidarea păcii în lume.

împreună cu întregul popor, fe
meile din tara noastră, condam
nă cu indignare agresiunea State
lor Unite în Vietnam și își expri
mă și cu acest nrilei solidaritatea 
deplină cu lupta eroicului ponor 
vietnamez, a bravelor femei viet
nameze și le urează din toată ini
ma noi victorii în lupta lor dreap
tă pentru libertatea și independen
ta patriei.

Educate în spiritul internaționa
lismului socialist, femeile din Ro
mânia dezvoltă continuu relațiile 
de prietenie cu femeile din toate 
țările socialiste, legăturile de so
lidaritate cu femeile din toate ță
rile lumii care luptă pentru drep
turi, pentru libertatea națională și 
progres social. împotriva imperia
lismului. colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru pace și înțe
legere între popoare, pentru viito
rul fericit al tuturor copiilor. în 
prezent, Consiliul Național al Fe
meilor are legături cu organizații 
de femei și personalități feminine 
din peste 70 de țări de pe toate 
continentele.

Ca membră fondatoare a F.D I.F.. 
mișcarea de femei din România a 
acordat și acordă un sprijin activ 
Federației în realizarea obiective
lor sale, menite să ducă la întări
rea unității de luptă a femeilor 
pentru cucerirea si anărarea drep
turilor lor ca mame, muncitoare 
și cetățene

în dorința de a sluji cauza uni
tății de acțiune a femeilor de pre
tutindeni. Consiliul Național- al Fe
meilor militează cu consecventă 
pentru promovarea în mișcarea 
mondială a femeilor a principiilor 
democratice, a relațiilor bazate pe 
egalitate si respect reciproc.

Poporul român, a spus în înche
iere tovarășa Suzana Gâdea, tră
iește epoca de aur a marilor în
făptuiri pe care înaintașii noștri 
au întrezărit-o prin negura vre
murilor trecute.

Pentru condițiile de muncă, de 
creație și de continuă perfecționa
re și împlinire a personalității pe 
care ni le-a asigurat, pentru tot ce 
a zidit veșnic și luminos pe pă- 
mîntul românesc, pentru idealurile 
înălțătoare pe care ni le-a pus în 
fată, gîndurile noastre de recunoș
tință se îndreaptă către Partidul 
Comunist Român, călăuza încerca
tă a poporului român pe drumul 
socialismului si comunismului.

Femeile din România asigură 
partidul nostru drag că. însufleți
te de mărețele înfăptuiri de pînă 
acum, de luminosul viitor al po
norului nostru. își vor aduce în
treaga contribuție, închinîndu-și cu 
abnegație capacitatea, talentul, 
hărnicia, toate forțele dezvoltării 
continue a economiei și culturii, 
înfloririi scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.
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Cuvintul 

tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului 
Ciu En-lai

(Urmare din pag. I)

Vizita pe care ați făcut-o în țara 
noastră, tovarășe Ciu En-lai. întîl- 
nirile cu oamenii muncii de la ora
șe și sate, cu muncitorii, țăranii, in
telectualii v-au putut da o imagine 
despre munca poporului român și 
despre rezultatele pe care el 
le-a obținut sub conducerea Parti
dului Comunist în construcția șo- 
cietății socialiste.

în decursul anilor, între parti
dele și țările noastre, între po
porul român și poporul chinez s-au 
statornicit relații frățești de co
laborare. Aceste relații se bazează 
pe idealul comun al construirii so
cialismului, pe respectul reciproc, 
pe neamestecul în treburile inter
ne, pe egalitatea în drepturi și 
internaționalismul socialist.

(Urmare din pag. I)

în prezidiu iau loc tovarășii 
Ciu En-lai, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Ciao I-min, membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao 
Guan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Tzen Iun-ciuan, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Chineze la Bucu
rești, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Constantin 
Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, Mi
hai Dalea, Dumitru Popa, Petru 
Enache, Suzana Gâdea, Aurel 
Duma, precum și acad. Șerban Ți- 
țeica, Ion Dumitru, muncitor Ia 
uzinele „23 August" și Olimpia 
Munteanu, textilistă.

în loja oficială se află membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R. In sală sînt prezenți vice
președinți ai Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, academicieni și alți oameni 
de știință, cultură și artă, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene, zia
riști români, corespondenți și tri
miși speciali ai unor agenții de 
presă și ziare de peste hotare.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Se intonează Imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Mitingul este deschis de tova
rășul Dumitru Popa, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R.

în numele muncitorilor din Uzi
nele „23 August", al muncitori
lor din orașul București, a adus 
oaspeților un călduros salut tovă

Toastul rostit 
de tovarășul 

Ciu En-lai
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Dragă tovarășe Chivu Stoica,

Dragă tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni;

Stimate doamne și domni,

Sîntem foarte onorați și bucuroși 
că în ajunul părăsirii țării dv. a- 
vem din nou posibilitatea să ne în
tîlnim aici cu dv. Vă rog să-mi 
permiteți să salut cu căldură pre
zența dv. pentru care vă mulțumim 
din inimă.

Această vizită ne-a lăsat o im
presie de neuitat. Peste tot ne-am 
bucurat de o întîmpinare caldă și 
solemnă. Am simțit profund senti
mentele de adîncă prietenie ale po
porului român față de poporul chi
nez. Am văzut cu proprii noștri 
ochi rodul aplicării consecvente de 
către poporul român a politicii de 
a construi în mod independent și 
de sine stătător, am văzut înfățișa
rea prosperă a orașelor și satelor 
dv. Intre noi și conducătorii de 
partid și de stat ai României au a- 
vut loc convorbiri deschise și s-a 
făcut un schimb de păreri util asu

Vizita pe care ați făcut-o în 
România, întîlnirile și convorbirile 
pe care le-am avut, contactele cu 
oamenii muncii vor contribui, fără 
îndoială, la dezyoltarea continuă a 
prieteniei dintre popoarele, parti
dele și țările noastre, în interesul 
mersului înainte al socialismului 
în țările noastre, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

întorcîndu-vă acasă vă rog să 
transmiteți poporului frate chinez, 
partidului comuniștilor, sentimen
tele frățești de solidaritate ale po
porului român și ale comuniștilor 
români și urări de noi succese în 
munca pentru construcția societății 
socialiste, pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului chinez.

Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul chinez, 
dintre partidele noastre frățești !

Mitingul din Sala Palatului
rășesc, muncitorul Ion Dumitru. 
După ce s-a referit la înnoirile pe 
care le trăiește Bucureștiul, ca 
urmare a înfăptuirii politicii parti
dului nostru de industrializare a 
țării, de ridicare necontenită a e- 
conomiei, a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, vorbitorul a 
spus : Noi privim succesele con
strucției socialiste în țara noastră, 
în Republica Populară Chineză, în 
celelalte țări socialiste, ca prin
cipala contribuție internaționalistă 
la creșterea forțelor socialismului 
și păcii în lume.

In încheiere, el a rugat pe tova
rășul Ciu En-lai să transmită mun
citorilor, întregului popor chinez, 
un salut cald de solidaritate mun
citorească, urarea fierbinte de noi 
și însemnate izbînzi pe drumul lu
minos al făuririi socialismului.

în continuare, acad. Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Academiei, 
în numele oamenilor de știință din 
Capitala Republicii Socialiste Ro
mânia, a adresat înalților oaspeți 
un călduros salut și cele mai cor
diale urări de fericire și prosperita
te oamenilor de știință, tuturor oa
menilor muncii chinezi. După ce a 
arătat că oamenilor de știință ro
mâni le sînt bine cunoscute reali
zările obținute de colegii lor din 
Republica Populară Chineză și se 
bucură din inimă de succesele pe 
care ei le-au dobîndit în domeni
ile matematicii, fizicii nucleare, e- 
nergeticii, biologiei, medicinei și al
tor ramuri ale științelor, vorbito
rul a evocat cîteva aspecte din dez
voltarea vieții științifice românești. 
Apoi el a spus : împreună cu cei
lalți oameni de știință, cu întregul 
popor român, am salutat cu satis
facție vizita dumneavoastră în Ro
mânia — manifestare vie a legătu
rilor de colaborare dintre popoare
le și țările noastre, o nouă contri
buție la întărirea prieteniei româ- 
no-chineze.

In încheiere, vorbitorul a trans
mis oamenilor de știință, tuturor 
oamenilor muncii din China, un 
mesaj de prietenie, sincere urări de 
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Toastul tovarășului
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Nicolae Ceausescu

pra problemelor de Interes comun, 
ceea ce a contribuit la cunoașterea 
noastră reciprocă. Mîine ne vom lua 
rămas bun de la dv. Vom duce cu 
noi, ca cel mai de preț dar poporu
lui chinez, sentimente de sinceră 
prietenie ale poporului frate român 
față de poporul chinez. Urez încă o 
dată poporului român ca, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, să înainteze mereu victorios 
pe calea socialismului.

Propun să ridicăm paharul pen
tru dezvoltarea și pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, cele 
două țări și cele două popoare, ale 
Chinei și României, pentru victo
ria măreței cauze a popoarelor lu
mii în lupta lor pentru pacea lu
mii, eliberare națională, demo
crație populară și socialism.

In sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Chivu 
Stoica și a tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, în sănătatea celor
lalți conducători de partid și de 
stat ai României, in sănătatea șe
filor misiunilor diplomatice șl a 
soțiilor lor, în sănătatea tuturor 
tovarășilor și prietenilor prezenți.

(Urmare din pag. I)

porul român față de delegația 
noastră. Pretutindeni unde am 
fost, în Capitală, în provincie, pe 
litoral, la sate, ne-am bucurat de 
o primire entuziastă din partea 
poporului român, oamenii umplînd 
străzile orașelor și satelor. A- 
ceastă primire plină de căldură 
ne-a lăsat o impresie de neuitat. 
La întoarcerea noastră în patrie 
vom transmite poporului chinez a- 
ceste sentimente de prietenie ale 
poporului român față de poporul 
chinez. Putem să vă asigurăm că 
poporul chinez nutrește aceleași 
sentimente de prietenie sinceră 
față de poporul român. Sîntem 
convinși că poporul chinez și po
porul român, și în perioada revo
luției, și în perioada construcției 
socialiste, și în greutăți, și în 
bucurii, vor merge întotdeauna 
umăr la umăr, împreună. 'îna
inte.

In cursul vizitei, am văzut fa
bricile dvs., satele, cooperativele 
de producție agricolă, am vă
zut cu ochii noștri proprii rea
lizările însemnate pe care le-ați 
obținut în construirea socialismu
lui. Producția industrială crește 
într-un ritm rapid. Și agricultura 
se dezvoltă foarte bine. Aveți su
ficiente rezerve de cereale ; și în 
domeniul tehnicii și științei ați 

noi șl mari succese în construcția 
socialistă.

Un călduros salut din partea ti
neretului bucureștean a rostit 
Olimpia Munteanu, muncitoare la 
Fabrica de confecții și tricotaje din 
Capitală. Crescuți de partid în 
spiritul solidarității internaționa
liste — a spus vorbitoarea — tine
rii din Republica Socialistă Româ
nia nutresc sentimente de prietenie 
și stimă față de tineretul Republi
cii Populare Chineze. Urmărim cu 
profundă simpatie aportul tinere
tului țării dumneavoastră, îndru
mat și condus de Partidul Comu
nist Chinez, la înfăptuirea sarcini
lor celui de-al III-lea plan cincinal,

Stimate tovarășe Ciu En-lal, 
Dragi tovarăși,
Domnilor și doamnelor,

Exprimîndu-ne satisfacția pentru 
prilejul pe care îl avem de a ne 
afla împreună la această recepție 
oferită de tovarășii și prietenii 
chinezi, doresc să vă mulțumesc 
dumneavoastră tovarășe Ciu En-lai, 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, guvernului Re
publicii Populare Chineze pentru 
vizita prietenească pe care ați fă
cut-o în țara noastră.

Vă mulțumim totodată pentru 
cuvintele calde, de înaltă prețuire 
și urările pe care le-ați adresat 
aici, la mitingul de astăzi, precum 
și în tot cursul vizitei, poporului 
român, partidului și guvernului 
nostru. Acum, cînd vizita dv. se 
apropie de sfîrșit, putem spune că 
ea a fost rodnică și utilă. Am dat 
împreună o apreciere pozitivă des
fășurării relațiilor noastre priete
nești și am exprimat dorința re
ciprocă de a dezvolta în continuare 
contactele pe liniile de partid și 
de stat, relațiile economice, politi
ce, cultural-științifice, pe linia 
organizațiilor obștești, — ceea ce 
va contribui la întărirea prieteniei 
și colaborării tovărășești româno- 
chineze. Convorbirile pe care le-am 
avut, schimbul de păreri asupra 
unui cerc larg de probleme, pri
vind relațiile dintre partidele și 
țările noastre, viața internațională 
contemporană, au arătat. încăodată 
utilitatea unor astfel de întîlniri 
între conducătorii de partid și de 
stat, desfășurate în spirit de stimă 

realizat succese remarcabile. 'Am 
văzut și sîntem convinși că în 
domeniile industrial-agricol și 
tehnico-științific sînt la dv. multe 
lucruri care merită să fie studia
te și vizitate de către noi. Sîntem 
convinși că, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, harnicul 
popor român va obține noi și 
mari succese în îndeplinirea nou
lui plan cincinal — și vă urăm cu 
căldură să le realizați.

Mîine vom părăsi Bucureștiul- în 
ajunul plecării noastre, avem acest 
prilej să ne întîlnim cu reprezen
tanții oamenilor muncii din Bucu
rești. Ne simțim onorați — și aș vrea 
să folosesc acest prilej pentru a vă 
invita, cu asentimentul conducerii
partidului și guvernului dv.,, să tri
miteți și dumneavoastră delegații, 
indiferent din ce domeniu, indus
trial. agricol, cultural, tehnico-ști- 
ințific care să viziteze țara noastră. 
Salutăm cu 
așteptăm ca 
nești dintre 
poporul român să se intensifice 
zi ce trece.

Să trăiască în veci prietenia.

multă .căldură și 
schimburile priete- 
poporul chinez Și 

pe

de
nezdruncinat dintre poporul chinez 
și poporul român ! Trăiască ma
rele și gloriosul popor român ! Tră
iască Partidul Comunist Român !
Trăiască Republica Socialistă Ro
mânia 1 Trăiască marxism-leninis-
mul !

contribuția sa de seamă la întărirea 
patriei socialiste și făurirea viito
rului ei luminos. Ea a transmis 
tineretului din Republica Populară 
Chineză sentimentele de prietenie, 
călduroase urări de fericire și pros
peritate din partea tovarășilor ei de 
muncă.

Primiți cuțtplauze îndelungi și 
urale, au luat apoi cuvintul tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ciu 
En-lai (Cuvîntările se publică în 
pag. I-a).

Cuvîntările au fost subliniate de 
asistență, în repetate rînduri, cu 
vii și puternice aplauze. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai 
și-au strîns călduros mîinile.

șl respect reciproc, pentru promo
varea colaborării, bunei înțelegeri 
și prieteniei. Sîntem bucuroși, sti
mați oaspeți, că ați avut prilejul 
să vizitați țara, să vă întîlniți cu 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate, să cunoașteți nemijlocit pre
ocupările noastre actuale, activi
tatea pe care o desfășoară întregul 
popor pentru propășirea României 
socialiste. Aceste întîlniri au pri
lejuit tot atîtea manifestări ale 
sentimentelor de caldă prietenie 
care animă cele două popoare ale 
noastre.

Exprimînd încăodată prețuirea 
deosebită pe care poporul nostru 
o acordă poporului frate chinez, 
muncii și eforturilor sale, rezul
tatelor remarcabile obținute, sub 
conducerea încercată a Partidului 
Comunist Chinez, în toate dome
niile de activitate, doresc să urez 
din toată inima poporului chi
nez, Chinei populare, noi și 
mari succese în opera de con
struire a socialismului, în ridica
rea bunăstării materiale și cultu
rale a poporului.

Ridic paharul pentru aceste 
succese, pentru fericirea și pros
peritatea Chinei populare, pentru 
Partidul Comunist Chinez, pentru 
Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Mao Tze-dun, pentru 
prietenia trainică și colaborarea 
frățească dintre popoarele chinez 
și român, pentru pacea în întrea
ga lume. In sănătatea dv., dragă 
tovarășe Ciu En-lai, a tuturor to
varășilor din delegația de partid 
și de stat. în sănătatea tuturor ce
lor prezenți la această recepție.

Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

carea generală a agriculturii, la 
acțiunile de înfrumusețare a sate
lor și buna gospodărire a tuturor 
localităților din mediul rural.

Consiliul Național și comitetele 
locale trebuie să acorde o atenție 
deosebită asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și viață 
pentru femei, să vegheze ca feme
ilor să li se încredințeze munci co
respunzătoare cu aptitudinile și 
posibilitățile lor. Ele au datoria de 
a contribui la îndrumarea activi
tății comisiilor de femei din în
treprinderi și instituții, chemate să 
se preocupe, în colaborare cu orga
nizațiile sindicale, de înfăptuirea 
tuturor prevederilor legislației 
muncii cu privire la ocrotirea fe
meii.

Este necesar ca ministerele și 
organizațiile eeonomice, în colabo
rare cu Consiliul Național al Fe
meilor, să elaboreze și să aplice 
măsuri pentru dezvoltarea produc
ției de aparate și utilaje gospodă
rești, de prefabricate culinare, ex
tinderea și perfecționarea sistemu
lui de deservire publică. In felul 
acesta se vor ușura îndeletnicirile 
casnice ale femeilor, creîndu-se 
condiții mai bune pentru partici
parea lor la viața social-politică a 
țării.

Tovarășe delegate și invitate,
Orînduirea noastră socialistă a- 

cordă o atenție deosebită familiei, 
consolidării și întăririi ei continue, 
creșterii și educării copiilor. Asi
gurarea egalității depline în drep
turi a femeilor cu bărbații — una 
din marile înfăptuiri ale socialis
mului — cultivarea în societate a 
principiilor eticii comuniste, înte
meierea căsniciei pe. comunitate de 
idealuri și respect reciproc sînt 
premise importante ale trăiniciei 
familiei, ale unei înalte ținute mo
rale în viața familiară.

In calitate de mame și educa
toare, femeilor le revine un rol 
esențial în formarea și educarea 
tinerelor vlăstare ale patriei. în
totdeauna, chiar în vremurile de 
restriște, femeia a îndeplinit no
bilă misiune de a transmite noilor 
generații înaltele virtuți ale po
porului nostru, tradițiile sale îna
intate, dragostea înflăcărată pen
tru patrie, sentimentul demnității, 
al dreptății și adevărului. Poporul 
român a acordat și acordă o pro
fundă cinstire femeii-mame ; lite
ratura și arta, folclorul nostru i-au 
închinat nenumărate pagini, i-au 
cîntat cu căldură chipul luminos.

Sub influența politicii partidu
lui, a întregii ambianțe sociale noi, 
a muncii pline de răspundere a 
școlii și familiei, în țara noastră 
crește un tineret entuziast, harnic 
și talentat, dornic să-și dăruiască 
patriei întreaga putere de muncă. 
Una din cele mai importante înda
toriri ale femeilor mame și edu
catoare este aceea de a se consa
cra cu devotament creșterii noilor 
generații în spiritul patriotismului

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
(Urmare din pag. I) 

la nivelul marilor sarcini puse de 
partid în fața întregului popor.

Permiteți-mi, dragi tovarășe, ca 
în numele Dvs., să salut cu mare 
bucurie și recunoștință prezența la 
lucrările conferinței noastre a 
membrilor Comitetului Central, ai 
Comitetului Executiv și ai Secre
tariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Aducem, de asemenea, salutul 
nostru membrilor Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, tu
turor conducătorilor organizațiilor 
de stat și obștești, activiștilor de 
partid care, răspunzînd invitației 
noastre, iau parte Ia lucrările con
ferinței. In continuare, vorbitoarea 
a salutat cu căldură pe reprezen
tantele organizațiilor feminine de 
peste hotare.

Au fost alese apoi prezidiul, alcă
tuit din 35 de persoane, și comisiile 
de lucru ale conferinței.

Conferința a aprobat în unani
mitate următoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socia
listă România cu privire la activi
tatea desfășurată de la ultima Con
ferință Națională și sarcinile ce 
revin mișcării de femei în lumina 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Propuneri de îmbunătățire a 

normelor de organizare și funcțio
nare a comitetelor și comisiilor fe
meilor.

4. Alegerea Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socia
listă România și a comisiei de cen
zori.

în aplauzele entuziaste ale în
tregii asistențe a luat cuvintul se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a adus conferinței 
salutul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al guvernului. Cu
vîntarea secretarului general al 
C.C. al P.C.R. a fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii aplauze.

în continuare, tovarășa Suzana 
Gâdea a prezentat raportul la pri
mul punct al ordinii de zi.

Raportul comisiei de cenzori a 

fierbinte, al respectului și prețuirii 
trecutului glorios al poporului, al 
dorinței de a-și consacra întreaga 
viață înfloririi patriei socialiste, i- 
dealurilor comunismului. (Vii a- 
plauze). Femeile sînt chemate să 
modeleze cu grijă și răbdare per
sonalitatea copiilor, să plămă
dească în conștiința lor înaltele 
principii etice ale societății noas
tre, să le dezvolte pasiunea pentru 
muncă și învățătură, trăsăturile o- 
mului nou, un caracter integru, o 
concepție înaintată despre lume și 
viață.

Este necesar să fie com
bătute cu fermitate atitudinea 
retrogradă, manifestările de ușu
rință față de familie, care au drept 
consecință creșterea numărului di
vorțurilor, destrămarea unor că
mine, neglijarea educației copiilor, 
a pregătirii lor pentru viață.

Dezvoltarea continuă a avuției 
materiale, ridicarea nivelului de 
trai al maselor permit familiilor 
să-și crească copiii în condiții tot 
mai bune. In țara noastră tuturor 
copiilor le sînt deschise larg por
țile vieții, le este asigurată posi
bilitatea de a-și dezvolta și afirma 
aptitudinile, de a ocupa în socie
tate locul pe care-1 merită cores
punzător pregătirii lor. Cu toate 
acestea, în ultimii ani se constată 
o scădere a natalității, un ritm 
lent de sporire a populației țării.

In legătură cu aceasta trebuie 
spus că legislația din țara noastră 
prezintă unele lacune care favori
zează scăderea numărului naște
rilor ; în instanțele judecătorești 
se manifestă lipsă de exigență la 
desfacerea căsătoriilor, iar unele 
prevederi legale se dovedesc în
găduitoare față de atitudinea de 
desconsiderare a familiei și a e- 
ducației copiilor. Țin să mențio
nez că aceste stări de lucruri ne
gative sînt dezaprobate și supuse 
unor critici pe deplin îndreptățite 
de către oamenii muncii. (Aplauze). 
Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului se examinează măsuri 
privind îmbunătățirea legislației 
actuale, în sensul apărării integri
tății familiei, sporirii responsabi
lității față de cămin și față de 
creșterea copiilor, favorizării creș
terii natalității.

Ținînd seama de rolul crescînd 
al femeilor în întreaga viață so
cial-politică a țării, comitetele re
gionale, raionale și orășenești de 
partid, toate organizațiile partidu
lui nostru trebuie să acorde o a- 
tenție sporită activității desfășu
rate de comitetele și comisiile de 
femei, să Ie ajute să-și perfecțio
neze continuu munca, în scopul 
îndeplinirii în condiții tot mai 
bune a îndatoririlor legate de sti
mularea participării femeilor în 
producție și în activitatea obș
tească, de soluționarea diferitelor 
lor probleme de muncă și de viață.

Din rîndul muncitoarelor, țărăn
oilor. al intelectualelor, al tuturor 
categoriilor sociale se ridică tot 
mai multe femei cu o temeinică 
pregătire profesională, cu un larg 

fost prezentat de tovarășa Natalia 
Cotoară. Au început apoi discu
țiile la cele două rapoarte prezen
tate.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul tovarășele : Maria 
Rădăvoi, președinta Comitetului 
regional al femeilor Bacău, Rada 
Chirculescu, muncitoare la Fabrica 
de confecții și tricotaje București, 
Gherghina Cojocaru, președinta 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Cuza Vodă, re
giunea București, dr. Constanța 
Gușiță, de la Inspecția de stat pen
tru igiena și protecția muncii din 
regiunea Suceava, Constanța Cion- 
tu, președinta Comitetului regional 
al femeilor Oltenia, Florica Andrei, 
judecător la Tribunalul Suprem, 
Maria Brănișteanu, președinta Co

Aspect de la lucrările Conferinței

orizont politic și cultural, energica, 
cu spirit de inițiativă.

Combătînd atitudinea de des
considerare a capacităților și posi
bilităților femeilor de a îndeplini 
munci de răspundere — atitudine 
care se mai manifestă pe alocuri 
—- organizațiile de partid și de 
stat trebuie să promoveze cu în
drăzneală în funcții de conducere 
femeile care dovedesc o temeinică 
pregătire profesională, calități po
litice și organizatorice.

Consiliul național, comitetele, 
comisiile de femei au îndatorirea 
de a desfășura în rîndurile femei
lor din întreprinderi și instituții, de 
la sate, ale femeilor casnice o largă 
activitate de răspîndire a cunoș
tințelor științifice și culturale, o 
intensă muncă de educație, în ve
derea dezvoltării conștiinței lor 
socialiste.

Tovarășe,
însuflețite de dorința arzătoare 

de a apăra liniștea căminelor, viața 
copiilor, animate de conștiința u- 
nei înalte răspunderi pentru viito
rul omenirii, masele femeilor de 
pretutindeni militează cu hotărîre, 
alături de toate forțele democrati
ce, pentru pace și progres social. 
(Vii aplauze). Consiliul Național al 
Femeilor din Republica Socialistă 
România participă activ la acțiu
nile organizate pe plan internațio
nal pentru apărarea drepturilor 
femeilor, își manifestă solidaritatea 
cu lupta femeilor care mai suferă 
încă consecințele discriminărilor 
sociale, exploatării și oprimării. 
Organizația de femei din țara 
noastră dezvoltă legăturile de prie
tenie cu femeile din țările socialis
te, din toate țările lumii, își aduce 
contribuția la întărirea unității de 
acțiune a forțelor progresiste în 
lupta împotriva imperialismului, a 
reacțiunii și războiului, pentru cau
za libertății și independenței po
poarelor, pentru socialism și pace. 
(Aplauze puternice).

Desăvîrșirea construcției socia
liste deschide perspective minu
nate în fața patriei noastre. 
Fiecare cetățean — bărbat sau 
femeie, tînăr sau bătrîn, in
diferent de naționalitate — se 
simte părtaș la această operă mă
reață de însemnătate istorică pen
tru dezvoltarea patriei socialiste. 
(Aplauze îndelungi). Aceasta îi în
zecește puterea de muncă, îi spo
rește forțele creatoare.

Sîntem convinși că femeile din 
țara noastră — constructoare ale 
vieții noi — își vor îndeplini și de 
aici înainte, cu cinste, datoria ce 
le revine în viața socială, în educa
ția tinerei generații, în familie, con
tribuind prin munca lor, cu ener
gia și entuziasmul ce le sînt carac
teristice, la făurirea viitorului fe
ricit al copiilor lor, la înflorirea 
Republicii Socialiste România. (A- 
plauze puternice, întreaga asisten
ță, în picioare, ovaționează înde
lung).

mitetului orășenesc al femeilor din 
Petroșeni, Paraschiva Dumitru, în
vățătoare, comuna Ungureni, re
giunea Argeș.

După-amiază, lucrările conferin
ței s-au desfășurat în următoarele 
comisii: educația politică și cetățe
nească a femeilor ; contribuția ma
melor la educarea copiilor ; califi
carea și participarea femeilor în 
producție ; participarea femeilor la 
activitatea de gospodărire a orașe
lor și satelor.

Lucrările conferinței continuă.
★

Seara, participantele la Conte- 
rință au asistat la un spectacol 
festiv prezentat pe scena Teatru
lui de vară din parcul de cultură 
și odihnă Herăstrău.

(Agerpres)
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SPECIALISTUL MODERN
om cu o largă pregătire

Trăim în perioada ce
lei mai ample revoluții 
științifice și tehnice pe 
care a cunoscut-o ome
nirea. Sîntem martorii 
unor modificări radicale 
în condițiile de desfă
șurare a producției ma
teriale, care deschid vas
te posibilități de valori
ficare a bogățiilor natu
rale în folosul omului, al 
firosperității umanității, 

n asemenea condiții, 
pregătirea pentru viață, 
însușirea unei înalte cali
ficări, a unei speciali
zări care să permită in
tegrarea activă și de 
durată în viața societă
ții pune probleme deo
sebit de complexe.

îndrumat și sprijinit în
deaproape de partid și 
de sfat, procesul de for
mare a specialiștilor cu 
calificare superioară s-a 
desfășurat și se desfă
șoară, în țara noastră, 
sub semnul unui înalt 
imperativ social : să a- 
sigure tineretului cu
noașterea și stăpînirea 
marilor cuceriri ale ști
inței, să-l ajute să fină 
pasul cu progresul știin
ței secolului nostru. 
Promoțiile care, pără
sind amfiteatrele facul
tăților, și-au luat locul 
în viață, 
meterială și spirituală a 
societății, confirmă dru
mul bun, 
care se dezvoltă învă- 
țămînful nostru superior, 
faptul că el formează 
specialiști cu o temei
nică pregătire.

Pornind de la apre
cierea reală că econo
mia și cultura socialistă 
au nevoie de specialiști 
cu o pregătire cît mai 
temeinică, s-a dat o a- 
fenție deosebită defini
rii profilului unui ase
menea specialist — pro
blemă care a făcut o- 
biectul unor largi dez
bateri ale cadrelor uni
versitare și din produc
ție. Faptul că la un mo
ment dat a avut o mai 
intensă circulație opinia 
potrivit căreia anii de 
studenție trebuie să asi
gure tînărului intelec
tual, pe lîngă o pregă
tire generală — științifi
că, tehnică, de cultură 
generală — și o anumi
tă specializare restrîn- 
să s-a reflectat și în or
ganizarea unor facultăți. 
Astfel s-au înființat dife
rite secții și grupe de 
specializare, în planuri
le de învățămînt au fost 
introduse felurite cursuri scop șl, implicit, 
de specialitate etc.

Dezbaterile care 
avut loc recent în 
dința consiliilor reunite 
ale învățămînfului su
perior, de cultură gene
rală, profesional și teh
nic cu privire la unele 
probleme fundamentale 
ale dezvoltării învăță- 
mîntului de toate gra
dele în următorii ani în 
lumina Directivelor Con
gresului al IX-lea al 
P.C.R., au readus în dis
cuție și problema defini
rii mai precise a profilu
lui viitorilor specialiști, 
absolvenți ai instituțiilor 
de învățămînt superior.

Experiența concretă a 
ultimelor promoții de 
absolvenți demonstrează 
că o specializare prea 
resfrînsă a tinerilor în 
școala superioară le 
creează, în unele ramuri 
de activitate, oarecari 
greutăți la încadrarea 
rapidă în producție, în 
îndeplinirea cu maxi-

tn producția

ascendent pe

au
Șe-

mum de randament a 
îndatoririlor profesiona
le. De aceea, cred că 
în stabilirea profilului 
viitorilor specialiști este 
necesar să se adopte 
punctele de vedere care 
pledează în favoarea 
lărgirii pregătirii gene
rale și restrîngerii spe
cializării Tn anii de stu
denție ; personal, consi
der că aceasta răspun
de în mai mare măsu
ră cerințelor complexe 
ale economiei și cultu
rii socialiste, condițiilor 
specifice din unitățile 
de producție. Principala 
meișire a studiului în 
facultate este, după pă
rerea mea, să 
fiecărui 
inginer, 
geolog, 
un larg 
noșfințe 
țiale pentru viitoarea sa 
profesiune, posibilita
tea de a sesiza, de a-și 
explica logic direcțiile 
de dezvoltare ale unui 
domeniu sau altul, de 
a se orienta în cele mai 
diferife situații pe care 
i le va prezenta activi
tatea practică. Astfel, 
mi se pare, că este de 
dorit ca unui inginer să 
I se dea acele elemente 
fundamentale ale viitoa
rei sale profesii care 
să-l permită să înțelea
gă și să-și însușească 
apoi toate principiile și 
mijloacele tehnice noi, 
pe care le va preconiza 
progresul tehnic. Tot 
astfel, unui fizician îi 
sînt de absolută nece
sitate noțiunile esenția
le care să-l ajute să 
meargă în pas cu cuce
ririle moderne privind, 
de exemplu, structura 
materiei. Pentru că oricîf 
de „la zi” ar ți pregă
tirea lor la absolvirea 
facultății, după cîțiva 
ani numai, ea riscă să 
rămînă în urmă, handi
capată de noile cuceriri 
din știință și tehnică.

Preconizînd viitoru
lui specialist un aseme
nea profil de largă 
concepție intelectuală 
am în vedere și o se
rie de aspecte mai 
concrete privitoare la 
alcătuirea planurilor de 
învățămînt superior și 
a programelor. Adîn- 
cirea pregătirii de cul
tură tehnică generală 
a tînărului specialist 
poale să aibă loc prin 
efectuarea unui număr 
de ore sporit în acest 

,. ‘ ' Pe
calea restrîngerii ore
lor destinate speciali
zării în anii de facul
tate, cît și prin ridi
carea nivelului șfllnți- 
fic-teorelic al cursurilor, 
prin înlăturarea descrip
tivismului, a noțiunilor 
perimate prin rapida 
evoluție a științei și 
tehnicii. Evitînd o 
recare aglomerare 
diferitelor capitole 
discipline — sesizabilă, 
pe alocuri, în prezent — 
cred că s-ar realiza și 
o însemnată economie 
de timp în pregătirea 
studenților. Din acest 
punct de vedere, so
cotesc că n-ar fi lipsi
tă de interes o analiză 
mai 
tăților de scurtare 
duratei studiilor la 
nele facultăți.

Cît privește speciali
zarea propriu-zisă a 
tinerilor intelectuali, 
sînt convins că ea va 
dobîndi mai multă pro-

asigure 
tînăr — viitor 

matematician, 
chimist etc. — 
orizont de cu- 
generale, esen-

oa- 
a 
Și

afentă a posibili- 
a 

u-

de organizare și funcționare

a școlilor populare de artă
Sub îngrijirea Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă s-a elaborat un 
nou regulament de organizare șl func
ționare a școlilor populare de artă, care 
stabilește principiile de bază privind 
organizarea și desfășurarea activității 
acestora. Ele au sarcina de a școlariza 
interpreți și instructori din cadrul for
mațiilor artistice de amatori din între
prinderi, instituții, cluburi, case de cul
tură, cămine culturale, cooperative meș
teșugărești, în vederea ridicării nive
lului mișcării artistice de amatori. 
Școala populară de artă funcționează 
cu două secțiii pentru interpreți și pen
tru instructori. Anul școlar începe la 1 
septembrie și se termină la 31 august 
al anului următor. NoUl regulament 
prevede specialitățile care vor putea fi 
organizate atît pentru interpreți, cît si 
pentru instructori precum și durata de 
școlarizare.

Școlile populare funcționează cu 
cursuri permanente, precum și cursuri 
periodice, în vacanțele școlare, pentru 
instructorii formațiilor artistice de a- 
matori de la sate.

Acad. Nicolae PETRULIAN

funzime și eficacitate, 
dacă va fi prevăzută 
îndeosebi după termi
narea studiilor universi
tare de bază. Pe lingă 
faptul 
va fi 
aleagă 
fă de
preferat pentru specia
lizare, va avea și pre-

că flecare tînăr 
în măsură să-și 
mai în cunoștin- 
cauză domeniul

rioada pregătirii lucră
rii de diplomă și a sus
ținerii sale și mai ales 
prin studiile post uni
versitare care oferă 
condițiile specializării 
mai restrînse, mai apro
fundate și, deci, mai 
corespunzătoare mo
mentului.

Tn organizarea învă-

mai
s-ar

PUNCTE DE VEDERE
găfirea teoretică ne
cesară care să-i înles
nească o mai profundă 
înțelegere și asimilare 
a coordonatelor specifi
ce ale sectorului de 
activitate căruia i s-a 
consacrat. Această pro
filare mai precisă în- 
fr-un domeniu se poate 
atinge, după părerea 
mea, începînd din pe-

țămîntului post univer
sitar s-a acumulat de 
pe acum în unele ra
muri o experiență bună, 
interesantă. Este de 
dorit ca această expe
riență, aprofundată și 
îmbogățită să fie extin
să și asupra specializă
rii cadrelor din alte 
domenii ale științei, teh
nicii, culturii. Mă gîn-

dese, bunăoară la ini
țierea învățămînfului 
post-universitar pen
tru specialități aflate la 
„granița" dintre unele 
științe, precum și pen
tru însușirea probleme
lor de organizare și 
conducere a proceselor 
de producție etc. Spe
cializarea prin interme
diul acestei forme de 
învățămînt ar fi 
temeinică dacă
desfășura nu atît pe in
stitute sau facultăți, ci 
pe centre universitare, 
unde există cadre di
dactice și de speciali
tate capabile să asigure 
tinerilor o pregătire te
meinică.

Analizînd situația In
stituțiilor superioare în 
care este adecvată spe
cializarea post-universi- 
fară, socotesc că foru
rile de învățămînt ar fi 
în măsură să aducă 
unele îmbunătățiri re
țelei universitare însăși, 
unificînd unele catedre 
sau grupe de speciali-

zare mai restrînse exis
tente în diferife facul
tăți, reparfizîndu-le la 
instituții sau centre uni
versitare unde există 
condițiile cele mai priel
nice pentru pregătirea 
teoretică și aplicativă a 
studenților.

Desigur, nu poate fi 
uitat că noua organiza
re a docforanturii oferă 
absolvenților învățămîn- 
tului superior, și anume 
celor care dovedesc 
reale aptitudini și au 
acumulat o oarecare 
experiență în domeniul 
respectiv de activitate, 
posibilitatea de a se 
perfecționa, de a apro
funda prin studii spe
ciale și prin documen
tare modernă pregăti
rea științifică, garanție 
pentru realizarea unor 
lucrări teoretice și prac
tice originale. Tn orga
nizarea învățămînfului 
post-universitar cred că 
trebuie să se țină sea
ma și de posibilitățile 
de studiu pe care le 
oferă doctorantura pen
tru a se evita eventua
lele paralelisme.

Fără îndoială, evalua
rea atentă a rezultate
lor de pînă acum va 
oferi forurilor de resort 
și alte elemente care 
să le permită adoptarea 
celor mai eficiente 
măsuri pentru perfec
ționarea continuă a în- 
vățămîntului superior 
din țara noastră și asi
gurarea unor promoții 
de specialiști cu o largă 
pregătire.

iflIDBUMĂTOUIE

A V u

ÎN INVATĂMINTUL
■>

PROFESIONAL
SI TEHNICJ

Prin secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare, școli 
generale și licee au fost difu
zate noile îndrumătoare pen
tru admiterea în învățămîn- 
tul profesional și tehnic. Aces
tea menționează condițiile de 
admitere în școlile profesio
nale și tehnice, conțin infor
mații detaliate în legătură cu 
specificul fiecărei meserii sau 
specialități școlarizate. Gru
pate în funcție de sectoarele 
pentru care pregătesc munci
tori, tehnicieni și maiștri, da
tele privind fiecare școală sînt 
completate cu prezentarea 
perspectivelor sectorului eco
nomic respectiv și cu tabele 
sistematice care prezintă re
țeaua generală a școlilor din 
învățămîntul profesional și 
tehnic, repartizate pe regiuni.

(Agerpres)

DOUA monografii

Mariana Șora

Romul Munteanu

Inițiatlva 
pentru 
versală 
serie 
menite 
sonalităti de seamă ale 
literaturii universale 
clasice si contempora
ne răspunde unei 
cesități reale; |
cului nostru, din ce 
ce mai larg, din ce 
ce mai informat, i 
pun la dispoziție, și 
această cale, acele 
strumente de lucru 
ajutorul cărora el poa
te să-și consolideze si 
să-și aprofundeze pă
rerile despre autorii 
străini pe care îi citeș
te. Volumele recent a- 
părute. .,Bertolt Brecht* 
de Romul Munteanu șl 
„Heinrich Mann* de 
Mariana Sora, răs
pund acestei necesități, 
prezentînd două figuri 
importante 
sânte ale 
germane i 
nostru.

Cartea Marianei Șora 
are ca punct de pleca
re ideea că, în fond, 
întreaga operă a lui 
Heinrich Mann este o 
analiză acuzatoare a 
fascismului. Tipologia 
personajelor este inte
grată, astfel, într-o ti
pologie istorică mai 
vastă, proiectînd me
reu opera discutată 
pe fundalul social- 
istoric și literar al 
epocii. Tendințele vre
mii și modul în care 
l-au influențat pe H. 
Mann se bucură de o 
tratare diferențiată. In 
acest fel, monografia 
contribuie la înțelege
rea tot mai clară a lo-

„HEINRICH

MANN"

„BERTOLT

BRECHT11
Editurii 

literatură uni- 
de a publica 0 

de monografii 
să prezinte per-

H. Mann tn 
germană. în-

î ne- 
publi- 

în 
în 
se 
pe 
in- 
cu

cului Iui 
literatura 
treaga operă a lui H. 
Mann, de romancier, 
nuvelist, eseist, om de 
teatru este trecută con
știincios în revistă, de- 
pistîndu-se de fiecare 
dată ideile radicale, 
militante ale auto
rului : un exemplu îl 
constituie analiza Pro
fesorului Unrat, a cărui 
evoluție de caracter 
este urmărită cu multă 
subtilitate. Principalele 
articulații ale operei 
lui H. Mann sînt de
marcate cu limpezime. 
Pentru publicul și cri
tica 
mai

de azi opera cea 
trainică, mai sem-

și intere- 
; literaturii 
din secolul

Foto : M. Andreescu□
Clubul 
uzinei 
greu 

din

Sindicatului 
de utilaj 

„Progresul" 
Brăila

apa- 
cu 

vor- 
tra-

ntr-un articol 
rut în urmă 
cîtăva vreme, 

bind despre vechimea 
dițiilor noastre culturale, a- 
rătam că dragostea de ade
văr, setea de cunoaștere, 
năzuința de a crea noi fru
museți au însoțit viața po
porului nostru din primele 
sale timpuri. In rîndurile de 
față ne propunem să ne o- 
prim asupra unui aspect par
ticular : este vorba de ve
chile biblioteci românești în 
care s-au vădit aceste con
stante ale culturii noastre.

După cum știm, scrisul 
s-a învățat totdeauna în 
școli și a slujit la alcătuirea 
cărților, păstrate apoi în 
biblioteci. Aceste patru 
elemente formează împreu
nă nucleul din care a cres
cut cultura oricărui 
Ele sînt asociate 
dezvoltarea uneia 1 
și dezvoltarea < 
trei. Pentru a afla 
lei mai vechi biblioteci ro
mânești ne putem, așadar, 
adresa celui mai vechi text 
scris pe teritoriul țării noas
tre. Este sigur că al
cătuitorul cărții a învățat 
scrisul, într-o formă disci
plinată, de la un dascăl, 
ceea ce presupune o școa
lă și că lucrarea lui, cartea 
pe care o scris-o, s-a păs
trat, apoi, împreună cu al
tele, ca un odor de preț, 
în acea visterie pe care as
tăzi o numim bibliotecă.

Și alte criterii ne ajută să 
aflăm vechimea bibliotecilor 
la noi. In evul de mijloc, 
cînd cultura era un mono
pol al bisericii, al curților 
domnești și al boierimii, au 
existat instituții care n-ar fi 
putut funcționa prin însăși 
natura activităților lor fără 
un număr — mare pe a- 
funci — de cărți. Aceste 
vechi instituții, cetăți ale 
Ideologiei mistice medieva
le, dar pentru timpul acela 
singurele cetăți de cultură, 
erau mănăstirile. Intre zidu
rile lor se învăța carte, se 
copiau manuscrise cuprin- 
zînd adesea și opere laice 
(istorice, etice, Juridice) ve
nite din venerabila cultură 
bizantină, se formau artiști 
— miniaturiști, pictori, cîn- 
făreți.

Un adagiu medieval 
sună : Nullum armarium sine 
armamenfario ! „Nu poate 
exista arsenal fără arme”. 
Cele mai vechi cărți scrise 
pe teritoriul țării noastre, 
ca și folosirea lor în ase
menea așezăminte, dove
desc că încă din al 
XlV-lea veac cartea avea 
la noi prețuire și răspîndire 
și că ea era păstrată în bi
blioteci.

Cercetătorii 
texte pe care 
a fi fost scrise 
colul al Xlll-leă în Transil
vania și Banat, în limba

i popor, 
organic : 

înseamnă 
celorlalte 
data ce-

menționează 
le presupun 
încă din se-

VECHI BIBLIOTECI
ROMÂNEȘTI

slavonă, limba de cultură 
medievală a unei întinse 
părți din Europa de răsărit 
și sud-est. Găsim presupu
nerea întemeiată cînd ad
mirăm frumosul manuscris 
din 1405, Tetravanghelul lui 
Nicodim de la Tismana, cu 
caligrafia lui îngrijită, orna
mentația fină, luxoasă și 
pergamentul său scump. La 
țel ca manuscrisele de la 
Neamfu, această veche car
te exprimă nu un început, 
ci o continuare evoluată a 
unui meșteșug care, negre
șit, producea opere capa
bile să formeze biblioteci.

Evoluînd de la modesta 
colecție de cărți rituale sau 
juridice (de la curtea dom
nească), bibliotecile de la 
noi și-au amplificat treptat, 
o dată cu volumul și varie
tatea cuprinsului, funcțiuni
le culturale.

Cărțile din cele 
vechi biblioteci, ca 
de 
azi 
au 
tei 
celui care îl punea să scrie. 
Din această categorie fac 
parte manuscrisele ilustrate 
pe care ni le-au lăsat Ga
vriil Uric sau Teodor Mări- 
șescul în al XV-lea secol. 
Ele au dus dincolo de ho
tarele țării faima școlilor de 
miniaturiști români. Biblio
teca bodley-ană din Oxford 
sau Biblioteca Națională din 
Munchen păstrează și ex
pun cu mîndrie și prețuire 
opere create de artiști mol
doveni.

Alte fragmente ale aces
tor vechi biblioteci sînt pre
țioase ca documente de 
cultură. Ele atestă nu nu
mai prețul mare al cărții (pe 
un Tetravanghel se plătise 
în 1507 „muntele Prislopul 
a treia parte"), dar mal cu 
seamă respectul pe care i-l 
acordau oamenii.

Avem sub ochi însemna
rea acelui Șolfuz moldovean 
care, răscumpărînd o carte 
vîndufă la mezat în ba- 
zarcle Stambululul, o resti
tuie așezămînfului de unde 
provenea notînd pe prima 
filă : „Această carte au fost 
roabă la tătari și am răs
cumpărat-o eu, Mușal Șol- 
fuzul din Galați... 18 fe
bruarie 1630”. Șolfuzul ar 
fi vorbit la fel despre răs- 
cumoîrs'e» unui prieten.

mal 
aceea 

la Neamțu, le admirăm 
pentru iscusința cu care 
fost scrise, martoră a ar- 

diacului și a gustului

Această atitudine uma
nistă față de carte ne-o 
confirmă apoi conținutul u- 
manist al bibliotecilor căr
turarilor noștri. Nu știm prea 
mult despre biblioteca lui 
Luca Stroiți, „părintele filo
logiei românești", cum l-a 
numit Hașdeu, dar putem 
reconstitui din numeroasele 
referințe existente, bibliote
cile lui Grigore Ureche sau 
Miron Cosfin, a poetului 
Dosoffei și a altor cărturari 
ai secolului următor.

Curiozitatea multilaterală 
a acestor ctitori ai culturii 
și ai scrisului românesc și 
setea lor de știință pe care 
a exprimaf-o lapidar Miron 
Costin în cuvintele : „nu 
este nici alfa, nici mai iscu
sită zăbavă decît cetitul 
cărților", ne-o confirmă cu 
prisosință biblioteca boga- 
fă a Stolnicului Caniacu- 
zino, cea mai veche biblio
tecă al cărei catalog îl cu
noaștem, precum și o bună 
parte din conținut.

Nimic nu lipsește din a- 
ceasfă impresionantă colec-

ție de opere care pot face 
mîndria oricărei culturi îna
intate. Filozofie, etică, isto
rie și geografie, informații 
politice, medicină și știin
țele naturii, opere ale cla
sicilor greci și latini alături 
de gînditorii înaintași con
temporani Stolnicului, enci
clopedii și periodice au o- 
dihnit împreună în somptu
oase legături din piele mar
cate cu vulturul bicefal, 
care trebuia să mențină 
trează ideea unei lumi li
bere în Europa de sud-est, 
pe atunci subjugată.

Dacă un secol și jumătate 
mai devreme umanistul sas 
lohann Honterus din Brașov 
cutreiera bibliotecile munte- 
ne căufînd opere bizantine 
publicate apoi în ediții 
princeps ca acel Nil din An- 
cyra, editat la Basel în 1569, 
este explicabil ca ochii co
lecționarilor europeni să fi 
rămas în continuare îndrep
tați către vechile biblioteci 
din țara noastră.

Tn vestita bibliotecă a 
Mavrocordaților de la mă-

năstirea Văcărești au fost 
sfrînse multe din cărțile 
Stolnicului, așa cum din a- 
ceeași bibliotecă provin 
manuscrise aflate azi la Bi
blioteca Națională din Vie- 
na. Dar biblioteca Mavro- 
cordafilor însăși era rîvnită 
de conservatorul Bibliotecii 
Regale din Paris, abatele 
Brignon, care căpăta fon
duri de la Ludovic al XIV- 
lea pentru a obține măcar 
copii de pe manuscrisele 
din biblioteca bucureșteană.

Cultura occidentală căuta 
în al XVIII-lea veac la noi 
izvoarele tradiției literare 
răsăritene, așa cum prin 
schimbul spiritual pe care 
l-a practicat 
cultura noastră se îmbogă
țea tot atunci 
iluminismului.

Rolul cărții în 
tare laică și modernă a cul
turii românești a fost deo
sebit de mare și aceasta ne 
explică de ce cu prilejui 
fondării primelor biblioteci 
publice în țara noastră în 
1832 — acelea ale colegii-

întotdeauna,

cu scrierile

noua orien-

de stat de operetă : VĂDUVA VESELĂ• Teatrul
— 19,30.
9 Teatrul
OAMENI ȘI ȘOARECI - 20.
» Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ANTI- 
GONA și MEDEEA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
NEGRU PE ALB - 20, (grădina Boema) : NU ADU
CE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat ; SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

Național L. Caragiale" (sala Comedia):

I CINEMA |
• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran 
panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Fe
roviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; ■*
Patinoarul „23 August"
20.15, Aurora — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
21.15, Grăd'na „Bucegi" — 20,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Luceafărul
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Festival — 8,30; 11;
16; 18,30; 21; ia grădină — 20,30, Stadionul „Dina
mo" — 20,30, Arenele Libertății — 20,30, Modern — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MANDY : Cinemateca — 10; 12:14.
• DRAGOSTEA Șl MODA : Capitol (completare 
Tractorul '66) — 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,4.5, 21,15; 
la grădină — 20,30.

13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
- 20,30, Grădina ,,Doitlâ“ — 

18,45;

București 
putut în- 
multe lu- 

ideile gîndirii

lor naționale 
și Craiova — 
regisfra atît 
crări purfînd 
înnoitoare.

Istoria zbuciumată a po
porului nostru explică în
deajuns de ce vechile bi
blioteci au fost risipite, de 
ce pentru reconstituirea lor 
cercetătorii și bibliotecarii 
de azi trebuie să depună 
eforturi îndelungate. Aces
te eforturi sînt ușurate însă 
de rîvna cu care încă din 
secolul trecut mari oameni 
de cultură au muncit pen
tru adunarea de cărți din 
bibliotecile românești dis
părute, reînviindu-le astfel 
în forme de organizare mo
dernă.

Nicolae Bălcescu și A. T. 
Laurian, care au pus bazele 
unei biblioteci a revistei 
„Magazinul istoric pentru 
Dacia", I. Genilie, bibliote
car al Colegiului Național, 
Mihai Eminescu și B. P. 
Hașdeu, bibliotecari ai A- 
cademiei Mihăilene din lași. 
Ion Bianu, organizator al 
Bibliotecii Academiei, Ni
colae lorga, întemeietorul 
bibliotecii Institutului de Is
torie ce-i poartă azi hume
le, au fost nu numai conti
nuatorii bibliotecarilor ano
nimi sau ai cărturarilor bi
bliofili de altădată ; prin 
opera lor ei au pus în lu
mină una din instituțiile 
structurale ale culturii româ
nești de la începuturile ei.

Virgil CANDEA
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I
I
I 
I 
I 
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I
I
I 
I
I

nificativă a romancie
rului german, aceea cu 
cele mai mari șanse de 
supraviețuire este Henri 
TV. operă cu un loc 
oarecum aparte, ale că
rei particularități ar fi 
putut fi subliniate mai 
hotărît în lucrare. A- 
cest roman propune un 
sistem de nobile valori 
umane, un ideal con
structiv, bazat pe tra
dițiile luminoase ale 
Renașterii; aici Mann 
depășește în mare mă
sură unele limite ale 
operei sale pe care, de 
fapt, autoarea 
formulează cu 
îndrăzneală.

în raport cu mono
grafia Marianei Șora, 
scrisă într-o manieră 
mai cursivă, mai 111 e- 
rară, monografia Iul 
Romul Munteanu des
pre „Brecht" 
caracter mai 
științific. Prin 
rea complexă 
ficatiei pieselor, 
confruntarea diverselor 
puncte de 
exprimate în legătu
ră cu opera 
tiană, monografia își 
consolidează acest ca
racter, Autorul a ales 
o relatare cronologică 
continuă a operei înso
țită de trimiteri la e- 
venimentele vieții lui 
Brecht, precum și la

nu le 
destulă

are un 
riguros 

discuta- 
a semni- 

prin

vedere

brech-

• SERBĂRILE GALANTE : Lumina — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5) — 20,30, Gloria (completare Ninge) 
— 9; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Rahova (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat in regiunea 
Suceava) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : — Vic
toria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DESENE SECRETE : Central (completare Fata cu 
părul lung) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,45.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : 
Union — 15.30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Doina — 
11,30; 13,45; 16; 18,30: Dacia (completare Tractorul 
'66) — 8,45—13,30 în continuare i 16: 18,45:
• OMICRON : Glulești (completare Știință și 
că nr. 12) - 10,30; 16: 18,15; 20,30, Flacăra 
pletare Congresul sindicatelor) — 15,30: 18; 
Miorița — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Flo- 
reasca — 9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 20,45.
• INSPECTORUL : înfrățirea între popoare (comple
tare Congresul sindicatelor) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• DRAGOSTEA ȘI MODA șl FANFAN LA TULIPE : 
Excelsior — 10; 15,15: 19,30.
• CORĂBIILE LUNGI —. cinemascop : Buzești — 
13; 15,45; 18,30. la grădină — 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Crînqași (completare Ilus
trații la Don Quițote) - 15,30; 18; 20,30.
• FIII „MARII URSOAICE" - cinemascop : Grivița
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Iași) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Tomis — 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 21; 
la grădină -• 20,30.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Bucegi (com
pletare Vizita conducătorilor de partid șl de stat In 
regiunea Suceava) — 9,30; 12> 16; 18,30; 21, Popu
lar — 16; 18,15; 20,30.
® OLD SHATTERHAND — cinemascop : Unirea — 
15.30; 18; la grădină - 20,30.
• FANFAN LA TULIPE: Arta — 9; 11,15; 13,30;

21,15. 
tehni- 
(com-
20.30,

cele culturale si Isto
rice ale vremii. Printre 
reușitele cărții se nu
mără capitolul temei
nic dedicat surselor de 
teorie și creație tea
trală ale lui Brecht; se 
subliniază cu tărie ca
racterul inovator, al 
teatrului lui Brecht. 
precum șl faptul că o- 
pera sa are un profund 
mesaj progresist. Tot
odată R. Munteanu ob
servă just influenta ne
gativă a expresionis
mului asupra Iul Brecht, 
încercările acestuia de 
a se distanta de el ; 
tocmai așa-numitele 
„piese didactice" (Lehr- 

sttlcke), Intr-Un fel 
cele mai reprezentati
ve pentru maniera 
brechtiană, marchează 
această distanțare. în 
acest sens ar fi fost 
poate de dorit o ana
liză a mecanismului 
dramatic brechtian, dat 
fiind că, în mod intere
sant, la Brecht semnifi
cația pieselor e indiso- 
lubtl legată tocmai de 
acest mecanism al de
monstrației logice. De 
altfel în ambele mono
grafii, latura estetică a 
operei autorilor tratati 
este oarecum estom
pată.

Cele două lucrări ar 
putea prilejui fructuoa
se reflecții asupra re
gulilor acestei „specii 
editoriale", monografia 
scurtă. Spațiul, limitat, 
trebuie gospodărit cu 
chibzuială : în măsura 
în care nu ne ajută să 
pătrundem într-adevăr 
în miezul operei, rela
tarea de subiecte sau 
reluarea de evenimen
te istorice ar trebui 
evitate. Este reco
mandabil ca, în conti
nuare, editura să acor
de 
lor 
gă 
lui

pînă acum de 
constituie, de 
un promițător 
i monografiile

prioritate scriitori- 
valoroși, să respin- 
fspitele excentricu- 
și succesului facil.

Cele cîteva lucrări pu
blicate 
E.L.U. 
altfel, 
început
despre Heinrich Mann 
și Brecht oferă (din
colo de rezervele for
mulate) pentru prima 
oară la noi o aprecie
re globală, o elucidare 
sistematică a celor doi 
scriitori germani.

VirgiJ NEMOIANU

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru 
copii șl tineret : SPORT LA MICROSCOP : FOTBAL. 
PROCESUL GOLURILOR CELEBRE • 20,00 — SĂP- 
TĂMINA • 21,00 — Avanpremieră • 21,15 — Tele- 
glob — emisiune de călătorii geografice : EXPEDI
ȚIE PE AMAZOANE • 21,40 - Atlas folcloric : 
DELTA DUNĂRII ȘI PODIȘUL DOBROGEAN. Pre
zintă compozitorul Gheorghe Derieteanu • 22,20 — 
Dicționar de personaje : LITERA A 
Intîlnire cu Luca Arbore din „Viforul 
cea; Astrov din „Unchiul Vanea" 
din „Vară și ftlm“ de Tenessee 
trion și Alcmena din „In casa asta 
de G. Figueredo. Interpretează : 
Avram, Constantin Codrescu,
Mârculescu, Adriana Popovici, Dan Dobre, Dem. Ră- 
dulescu, Rodica Tăpălagă. Prezintă Mircea Șeptilici
• 23,00 — Telejurnalul de noapte • 23,10 — Buleti
nul meteorologic.

(continuare), 
de Delavran- 

de Cehov; Alma 
Wiliams; Amphi- 
a dormit un zeu" 
Emil Liptac, Paul 

Sanda Toma, Adela

15,45; 18; 20,15; la grădină — 20,45, Melodia 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; “ “ *
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• SĂRITOARELE DE LA
(completare Pavllk) — 16;
• PRINȚESA PĂUNIȚA : 
fulicl) — 15,30; 18; 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Moșilor (completare 
Duminică la țară) — 15,30; 18.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — 
mos - 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• AVENTURA : Viitorul - 15;
• EU SÎNT CUBA I : Grădina
Scînteii) — 20,30.
• LA PORȚILE pAMÎNTULUI — cinemascop 
lentina — 15,30: 18; 20,30.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• PARCAREA INTERZISĂ t
Katlușa) - 15; 17 19; 21.
• NOAPTEA IGUANEI :
nă — 20,15.
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop:
Drumul Sării (completare ■ ■_ ...r.
listă România a președintelui Idsip Broz Tlto) — 
15,30; 17,45: 20
• HAIDUCII — cinemascop : Ferentari (completare 
Culori în pictură) — 10; 16; 18,15. 20,30.
• HAI, FRANȚA 1: CotrPceni (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Iași)
— 14; 16,15; 18.30; 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
Pacea — 11: 16; 18; 20.
• LOVITURA DE PEDEAPSĂ : Grădina „Colentina"
— 20 15
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII - cinemascop : 
Grădina ,,AUrOrâ" — 20,30.
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT : Grădina „Progre- 
sul-Parc" — 20.30
« ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
Grădina „Vitan" — 20,30.

21, Flamura — 9; 11,15;

TRAMBULINĂ : Vitan
18,30.
Munca (completare Clu-

cinemascop :

18; 20,45. 
„Expoziția

Volga 9:

Cos-

: Co-

Progresul (completare

Lira — 15,ăO: 18; la grădi-

Vizita tn Republica Socia-

cinemascop :



SCÂNTEIA PAGINA *

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
ALEXANDRU DRĂGHICI 

A SECRETARULUI GENERAL 
AL P. C. DIN GUADELUPA

Cronica zilei

în zilele de 22 și 23 iunie, to
varășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tovară
șul Evremond Gene, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Guadelupa, care a făcut o vizită 
în tara noastră. Au fost de față 
tovarășii Mihai Dalea. secretar al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Schimbul de informații cu pri
vire la activitatea celor două parti

Oaspete de peste hotare 

la Conferința națională a femeilor
în cursul zilei de joi au sosit în 

Capitală pentru a participa la lu
crările Conferinței naționale a fe
meilor : Nada Novak, președinta 
Conferinței pentru Activitatea 
Socială a Femeilor din Bosnia 
și Herțegovina, membră a pre
zidiului Conferinței pentru Ac
tivitatea Socială a Femeilor din 
Iugoslavia, membră a Uniunii 
Socialiste a Poporului Munci
tor din Republica Bosnia și 
Herțegovina ; Martha de Tamayo, 
vicepreședinta Uniunii Naționale a

Sesiunea de comunicări tebnico-științifice 
a Institutului de cercetări 
pentru prelucrarea țițeiului

în zilele de 22 și 23 iunie a a- 
vut loc sesiunea de comunicări 
tehnico-științifice a Institutului de 
cercetări pentru prelucrarea ți
țeiului din Ploiești.

Cei peste 200 de participanți — 
printre care ministrul petrolului, 
Alexandru Boabă, alți membri ai 
conducerii ministerului, oameni 
de știință, cercetători și profesori 
din institutele de învățămînt su
perior, specialiști din rafinării și 
uzine, colaboratori din țară — au 
dezbătut probleme privind activi

IA „MONDIALELE" DE GRECO-ROMANE
DE LA ÎOLEDO
FI. Ciorcilă — medalia de argint
N. Martinescu — medalia de bronz
România — pe locul trei

CAMPIONATELE 
MONDIALE 
DE POPICE
Primele rezultate 
în probele individuale

Campionatele mondiale de popice 
au continuat ieri la arena Voința 
din Capitală cu întrecerile de cali
ficare în proba individuală. La fe
minin (100 bile mixte), cel mai bun 
rezultat a fost obfinut de Elena Lu- 
pescu (România) — 427 p., urmată 
de H. Cebulla (R.D.G.) 415, A. 
Schmidt (R.D.G.) 415, Ținea Balaban 
(România) 406. In proba masculină 
(200 bile mixte), E. Luther (R.D.G.) a 
realizat 957 puncte, fiind urmat de 
iugoslavul Juricevici — 891 p. și 
cehoslovacul Sarlik cu 890 p. Astăzi 
intră în competifie a doua serie de 
concurenfi ce vor lupta pentru cali
ficarea în finala probei individuale.

Campionate,
TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 

DE POLO PE APĂ „CUPA ORA
ȘULUI BUCUREȘTI" începe astăzi 
la bazinul Dinamo din Capitală. 
La întreceri sînt prezente formația 
Baltika Leningrad, reprezentativa 
de tineret a R. P. Bulgaria și selec
ționatele București I și București 
II. în prima zi se întîlnesc : Baltika 
Leningrad — reprezentativa de ti
neret a Bulgariei și București I— 
București II. întrecerile încep zil
nic la ora 18.

LA COMPLEXUL SPORTIV 
PANTELIMON DIN CAPITALĂ se 
va desfășura duminică competiția 
de motocros „Cupa Prieteniei", 
aflată la cea de-a 5-a ediție. La 
start au fost invitați sportivi din 

de, care a avut loc cu acest pri
lej, s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

★

Joi după-amiază a părăsit Ca
pitala tovarășul Evremond Gene, 
secretar general al Partidului Co
munist din Guadelupa, care a fă
cut o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa. oaspe
tele a fost condus de tovarășii Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Femeilor Mexicane, și Margarita 
Nolasco de Melessio, din condu
cerea Uniunii ; Maria Celia Bidon- 
Chanal, membră a Secretariatului 
Național al Uniunii Femeilor din 
Argentina, șl Cecilia de Drach, 
membră a Secretariatului Uniunii 
Femeilor din Argentina — provin
cia Buenos Aires.

La sosire, oaspetele au fost în- 
tîmpinate de membre ale Comite
tului Executiv al Consiliului Na
țional al Femeilor și de activiste 
ale mișcării de femei.

(Agerpres)

tatea de cercetare în prelucrarea 
țițeiului, preocupările cercetători
lor ploieșteni în acest domeniu.

Obiectivele pentru cincinal pro
puse de cercetători și puse în dis
cuția participanților prevăd elabo
rarea procesului de fabricare a 
catalizatorilor folosiți în procese
le moderne de prelucrare a ți
țeiului (de hidrofinare și reforma
re), obținerea prin hidrofinare de 
uleiuri superioare, unsori aromate 
și alte materii prime necesare în 
petrochimie.

(Agerpres)

In sala Universității din Toledo 
(S.U.A.) au luat sfîrșit campionatele 
mondiale de lupte greco-romane. 
In ordinea categoriilor, cele 8 tit
luri au fost cîștigate de : A. Kere- 
sov (Bulgaria), F. Stange (R.F.G.), 
R. Rurov (U.R.S.S.), S. Horvat (Iugo
slavia), V. Igumenov (U.R.S.S.), V. 
Olenlk (U.R.S.S.), P. Radev (Bulga
ria) și I. Kozma (Ungaria).

Dintre reprezentanții României 
prezenți în ultimul act al competi
ției, o frumoasă comportare a avut 
tlnărul Flozian Ciorcilă (categoria 
78 kg), care a cucerit medalia de 
argint. La cat. semigrea (97 kg), N. 
Martinescu s-a clasat pe locul trei, 
cîștigînd astfel medalia de bronz. 
La categoria 52 kg Gh. Stoiciu s-a 
clasat pe locul 4, iar la cat. 87 kg 
I. Țăranu a terminat pe locul 6. Cu 
excepția lui S. Popescu, care a 
pierdut prin tuș meciul cu irania
nul Korshidfar. toți ceilalți 5 luptă
tori români (Stoiciu, Ciorcilă, Ba
ciu, Martinescu și Țăranu) figurea
ză deci printre primii 6 la catego
riile respective. Ca urmare a aces-

competiții
Austria, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Suedia și România. în programul 
competiției sînt incluse probele de 
250 cmc. și 500 cmc. Startul se va 
da la ora 10.

ÎN PENULTIMA ETAPĂ A CA
TEGORIEI A la fotbal sînt progra
mate duminică următoarele me
ciuri : Steagul roșu Brașov—Uni
versitatea Cluj ; Știința Craiova— 
Steaua București ; Dinamo Pi
tești—U.T. Arad ; C.S.M.S. Iași— 
Dinamo București ; Farul Constan
ța—Siderurgistul Galați ; Petrolul 
Ploiești—Politehnica Timișoara ; 
Rapid București—Crișul Oradea 
(acest meci are loc pe stadionul 
Giulești, începînd de la ora 17,30).

LA AMBASADA ITALIEI

Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București, a oferit joi 
seara în saloanele ambasadei un 
program de canțonete susținut de 
soliști vocali ai Asociației con- 
certistice „Niccolo Paganini" din 
Roma. Din program au făcut parte 
lucrări de mare popularitate din 
repertoriul compozitorilor italieni: 
Rossini, Mascagni, Leoncavallo, 
Denza, Tosti și alții, interpretate 
de soprana Teresa Caponetti, te
norul Salvatore Lisitano, barito
nul Guido Caputo, acompaniați la 
pian de Ecaterina Borucchia. Sea
ra muzicală, la care au asistat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Institutului ro
mân pentru relații culturale cu 
străinătatea, ai Oficiului de spec
tacole și turnee artistice, precum 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București, s-a bucu
rat de succes.

DONAȚIE DE CĂRȚI 
JAPONEZE

în prezența unor reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntului și 
cadre didactice universitare, Shini- 
chi Inouye, secretar al Ambasadei 
Japoniei Ia București, a oferit Bi
bliotecii centrale universitare o co
lecție de cărți. Donația cuprinde bi
bliografii de carte japoneză în do
meniile literaturii, istoriei, sociolo-

*
In Editura politica 

a apărut: 
REZOLUȚIA CONGRESULUI 

UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

CUM E VREMEA
Ieri în tară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil, 
înnorări mai accentuate s-au produs în 
sud-estul Transilvaniei, Moldova si 
Dobrogea, unde au căzut ploi izolate 
sub formă de averse, Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la orele 14 oscila între 18 grade 
la Tulnici și 28 de grade la Băilești și 
Tr. Măgurele în București : Vremea a 
fost în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a aerului 
a fost de 27 de qrade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 iunie. în țară : Vremea se 
menține călduroasă, dar va deveni 
instabilă în jumătatea de vest a țării. 
Cerul va fi variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce în Banat si 
Ardeal, unde vor cădea ploi locale. în 
rest ploi izolate. Vînt potrivit din 
sectorul sud-vest. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 qrade, iar maximele în
tre 23 și 33 de grade. în București : 
Vreme călduroasă, cu cer variabil. Vor 
cădea averse de ploaie în cursul după- 
amiezii. Vînt slab pînă la potrivit din 
sud-vest. Temperatura în creștere.

tui fapt, în clasamentul general pe 
echipe selecționata României a o- 
cupat locul trei (cu 14,5 puncte) — 
după echipele U.R.S.S. (cu 39,5 
puncte) și Bulgariei (cu 19 puncte) 
și înaintea echipelor R. F. Germa
ne, Turciei, Suediet, Finlandei, 
Iugoslaviei, Ungariei etc.

Viitoarea ediție a „mondialelor" 
va avea loc anul viitor in zilele de 
1, 2 și 3 septembrie la București. 

„Alpiniada Bucureștiului"

giei, geografiei, arhitecturii, tehni
cii și construcțiilor. Conf. univ. 
Mircea Tomescu, directorul biblio
tecii, a mulțumit călduros pentru 
acest dar.

★
Joi s-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Budapesta, delegația 
Uniunii centrale a cooperativelor 
meșteșugărești, condusă de Gheor- 
ghe Vasilichi, președintele uniu
nii, care a participat la cel de-al 
V-lea Congres al cooperativelor 
meșteșugărești din R. P. Un
gară.

★
Joi seara, Ansamblul folcloric 

„Prahova" din Ploiești, compus 
din 40 de persoane, a plecat în 
Cehoslovacia pentru a participa 
la Festivalul de folclor de la 
Strajnice (Slovacia). El va fi 
prezent cu spectacolul muzical co
regrafic „Drag mi-e cîntecul și 
jocul".

(Agerpres)

La Piatra Neamț

A fost dat in folosință 
un complex turistic

în orașul Piatra Neamț a fost dat 
în folosință în aceste zile comple
xul turistic alcătuit dintr-un hotel 
cu 280 locuri. Camerele, cu mobi
lier elegant, baie și telefon, asi
gură un înalt grad de confort. La 
parter se află un restaurant, cu 
două săli de consumație și o terasă 
de vară, o braserie, florărie, fri
zerie și un oficiu O.N.T . iar la me
zanin o sală de recepție, un salon 
de coafură și o cofetărie. Sus, pe 
terasa de la etajul 13, la care se 
ajunge cu două lifturi, s-a deschis 
un bar de zi.

NOI UNITÂTI SANITARE
•

în mijlocul unui parc natural 
de peste 70 hectare, la Florești, 
regiunea Ploiești, s-a dat în folo
sință un modern sanatoriu TBC 
cu 300 de paturi. Aici funcționea
ză servicii de radiologie, bronho- 
logie, explorări funcționale, labo
rator și altele, care contribuie la 
lărgirea posibilităților de consul
tații și tratament.

La Drăgănești-Vlașca a luat 
ființă o policlinică raională cu 
servicii de interne, chirurgie, on
cologie, pediatrie, obstetrică, gi
necologie, stomatologie, care de
servește aproximativ 120 000 de 
persoane, In raionul Videle a fost 
creată o nouă casă raională a 
copilului cu o capacitate de 150 
de paturi.

(Agerpres)

Pe scurt 
de peste hotare
• în primul tur «1 probei de dublu 

bărbați din cadiul concursului interna
țional de tenis de la Wimbledon (An
glia). reprezentanții României Ion Țiriac 
și Ilie NăstaȘe au obținut victoria cu 
3_6, 6—4, 6—3, 5—7, 6—4 în fața cu
plului Gerrard (Noua Zeelandă) — Taylor 
(Analia)

• Sîmbătă și duminică va avea Ioc 
la Siena un mare concurs internațional 
de atletism cu participarea unor sportivi 
fruntași din Belgia, Ungaria, Polonia, 
România, Suedia, Iugoslavia, Austria, 
U.R.S.S., Italia și alte țări. România 
va fi reprezentată de recordmana mon
dială și campiona olimpică, Iolanda 
Balaș (înălțime), campioana olimpică 
Mihaela Peneș (aruncarea suliței), Ser
bau Ciochină (triplu salt) și V. Suciu 
(110 m garduri).

• Competiția internațională ciclistă 
„Turul Mării Marmara" a continuat cu 
desfășurarea etapei a Vl-a : Balikesir- 
Bandirma (102 km.). Victoria a revenit 
sportivului turc Nusret Ergul cronome
trat tn 2 h 41'30". în clasamentul gene
ral conduce Ivan Bobekov (Bulgaria).

In masivul „Piatra 
Mare" s-a disputat 
recent prima etapă 
de vară a „Alpiniadei 
Bucureștiului". Cele 
20 de echipe partici
pante au escaladat 
cele mai dificile tra
see ale masivului, 
remarCindu-se in spe
cial echipele Șapira 
D.—Vasilescu D. (Me
talurgistul) și Manof 
V.—Bulgăr A. (Știin
ța).

Paralel cu Alpinia
da, a avut loc și 
prima etapă a „Cu
pei tineretului". În
trecerea s-a desfășu
rat pe un perete de 
circa 30 m, pe care 
tînărul alpinist se 
cațără fiind asigurat 
de sus. Primele trei 
locuri au fost ocupa
te de : Stoican Petre 
(Metalurgistul), Vișan 
Constantin (Justiția) 
și Duță Nicolae (Me
talurgistul). Pe pri
mul loc la fete s-au 
clasat Bălan Elena 
(Grivița roșie) și Dia- 
cu Ileana (Sănăta
tea).

în fotografie : as
censiune pe un perete 
din „Piatra Mare",

Vizita in Republica Socialistă România a Excelenței 
Sale, generalul Ne Win, președintele Consiliului 

Revoluționar al Uniunii Birmane
(Urmare din pag. I)

Din martie 1962, generalul Ne 
Win este președintele Consiliului 
Revoluționar și al Consiliului de 
Miniștri ale Uniunii Birmane.

Generalul Ne Win este președin
tele Comitetului Central de Orga
nizare al „Partidului Programul 
Socialist al Birmaniei".

In anii care au urmat, sub con
ducerea Consiliului Revoluționar 
au fost adoptate o serie de mă
suri menite să întărească inde
pendența economică a Birmaniei.

Legăturile dintre România și 
Uniunea Birmană, statornicite în 
anii postbelici, au cunoscut o evo
luție ascendentă. Relațiile diplo
matice între cele două țări au fost

TELEGRAME EXTERNE
Prezențe românești peste hotare
Vizite la pavilioanele României

a regelui
Danemarcei

COPENHAGA 23 (Agerpres). — 
Joi s-a deschis la Copenhaga cea 
de-a Vl-a ediție a Tîrgului inter
național de produse alimentare 
A.I.D.A. (Asociația internațională 
pentru desfacerea produselor aii-

Patriarhul Justinian 

primit de regina Angliei
LONDRA 23. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Patriarhul Justinian, care se află 
în Marea Britanie la invitația ar
hiepiscopului de Canterbury, dr. 
Michael Ramsey, a făcut miercuri 
o vizită la Camera Lorzilor, iar 
la prînz, însoțit de arhiepiscopul 
de Canterbury a fost primit de 
regina Elisabeta a II-a, la Pala
tul Buckingham.

în cursul zilei de joi, patriarhul 
Justinian a fost însoțit de arhie
piscopul de Canterbury într-o vi
zită la mînăstirea benedictină 
Nashdom, precum și la castelul 
Windsor. După-amiază, patriarhul 
împreună cu arhiepiscopul de Can
terbury au fost primiți de Sir Lio
nel Denny, lordul primar al Lon
drei, care a oferit apoi un dineu 
în cinstea oaspeților. Seara, la in
vitația lordului primar, patriarhul 
Justinian a inaugurat sistemul ex
terior de iluminație nocturnă la 
Catedrala St. Paul.

LA CONFERINȚA O.N.U.

PENTRU CACAO

Confruntări 
între 
producători 
și consumatori

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Conferința O.N.U. pentru cacao, 
care a ridicat problemele spinoase 
dintre producătorii și consumatorii 
de cacao, își va continua lucrările 
în ședințe închise. Deschisă la 23 
mai, conferința nu a reușit pînă 
acum să apropie pozițiile celor 
două grupuri de țări în vederea în
cheierii unui nou acord care să re
glementeze producția și prețurile 
pe piața mondială în avantajul a- 
tît al producătorilor cît și al con
sumatorilor. Miercuri, relatează a- 
genția U.P.I., Statele Unite și Ma
rea Britanie au slăbit într-o oare
care măsură insistențele ca prețul 
minim la cacao să fie stabilit la 18 
cenți pe livră. Ele sînt dispuse să 
ridice acest plafon cu încă 2 sau 3 
cenți, ceea ce, arată surse de la 
O.N.U., nu satisface pe producă
tori, care au cerut stabilirea pre- I 
țului minim la 34 de cenți livra. ■ 

stabilite în 1956 la nivel de le
gație. De comun acord, cele două 
guverne au hotărît în 1962 ridica
rea reprezentanțelor lor diploma
tice la rang de ambasadă.

Vizitele reciproce care au avut 
loc între conducătorii de stat ro
mâni și birmani au contribuit la 
promovarea prieteniei și colabo
rării între cele două țări și po
poare. In ultimii ani, cooperarea 
româno-birmană s-a intensificat, 
în special în domeniul economic. 
Specialiștii români în domeniul 
petrolier, alături de specialiștii 
birmani, își aduc contribuția la dez
voltarea industriei petroliere a 
Birmaniei.

Vizita în Republica Socialistă 
România a Excelenței Sale, gene
ralul Ne Win, președintele Consi- 

mentare) la care participă și Re
publica Socialistă România.

După deschiderea oficială, care 
a avut loc în prezența regelui Fre- 
derik al IX-lea, a reginei Ingrid 
a Danemarcei, a primului mi
nistru, Jens Otto Krag, si a altor 
membri ai guvernului danez, au 
fost vizitate expozițiile țărilor 
participante. La intrarea în expo
ziția Republicii Socialiste Româ
nia. regele Frederik al IX-lea, pri
mul ministru, Jens Otto Krag, și 
alte persoane oficiale au fost în- 
tîmpinați de Constantin Băbeanu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România în 
Danemarca.

a premierului Italiei
ROMA 23 (Agerpres). — Primul 

ministru, Aldo Moro, a vizitat 
miercuri cea de-a 33-a Bienală de 
artă de la Veneția, trecînd prin 
pavilioanele țărilor participante. 
Premierul italian a vizitat și pa
vilionul Republicii Socialiste Ro
mânia.

CORESPONDENȚA DIN RlO DE JANEIRO

TABLOU
Pînă la cea mai a- 

propiată etapă electo
rală din încărcatul ca
lendar brazilian al a- 
cesfui an au mai ră
mas două luni și ju
mătate. La începutul 
lunii septembrie adu
nările legislative din 
11 state ale federației 
urmează să desemneze 
guvernatori, apoi, la 
3 octombrie, congresul 
national va alege pe 
noul președinte al re
publicii și, în fine, în 
noiembrie este prevă
zută reînnoirea con
gresului (parlamentu
lui).

întreg acest calen
dar electoral este o 
restantă, întrucît după 
normele constituționa
le era prevăzut pen
tru anul trecut. El a 
fost amînat însă în vir
tutea primului act in
stitutional promulgat 
imediat după victoria 
mișcării de la 31 mar
tie 1964. De atunci cele 
mai multe dintre iniția
tivele guvernului in
stalat au vizat, direct 
sau indirect, modela
rea cadrului politic în 
așa fel îneît viitorul 
proces electoral să 
echivaleze cu consoli
darea regimului exis
tent, cu conservarea 
actualei orientări, indi
ferent de numele per
soanei căreia îi va fi 
încredinfat mandatul 
suprem. însuși preșe
dintele Castello Bran
co a afirmat răspicat, 
în repetate rînduri, că 
succesorul său va tre
bui să dea continuitate 
politicii economico-fi- 
nanciare din ultimii doi 
ani și, în genere, orien
tării initiate după răs
turnarea lui Joao Gou- 
lart. Generalul Artur 
da Costa e Silva, ac
tualul ministru de 
război, candidatul ofi
cial și unic la succe
siunea prezidențială, a 
declarat fidelitate aces
tui veritabil testament, 

deși nu lipsesc specu
lațiile în sensul că, o 
dată ales, și-ar putea 
rezerva dreptul la anu
mite inovații.

Deși cu atuurile în 
mînă, guvernul întîm- 
pină diverse rezistente 
în pregătirea terenului 
electoral. Pe de o par
te, gruparea politică de 
opozifie „Mișcarea de
mocratică braziliană" 
(M.D.B.), mult inferioa
ră numericește în con
gresul national, își mo
bilizează eforturile în 
direcția restabilirii vo
tului direct, unii lideri 
ai ei promitînd insistent 
chiar o campanie na
țională în favoarea re
venirii la sistemul de 
vot anterior actelor 
institutionale. Pe de 
altă parte, la nivelul 
statelor federației, cel 
pufin în cîteva cazuri, 
interese locale au în
cercat adaptarea sche
mei succesoriale de o 
manieră ce echivalează 
cu subminarea ei. 
Exemplul cel mai fla
grant l-a constituit sta
tul Sao Paulo, unde 
guvernatorul Ademar 
de Barros (socotit la 
început unul din prin
cipalii lideri civili ai 
mișcării care a înlătu
rat fostul regim) mon
tase, conform celor a- 
nunfafe oficial, o veri
tabilă cursă rezervată 
eventualilor rivali. Ser
viciul national de in
formații, condus de 
eficientul general Gol- 
bery do Couto e Silva, 
aflase că Ademar de 
Barros dispunea de un 
miliard și jumătate de 
cruzeiros, puși la dis
poziția sa de anumite 
grupuri economico-fi- 
nanciare interesate, 
destinați „desemnării” 
succesorului său în ale
gerile indirecte pentru 
postul de guvernator. 
După cum s-a anunfaf 
printr-un decret prezi
dențial, guvernatorul 
de Sao Paulo a fost 
demis și înlocuit cu un

liului Revoluționar al Uniunii Bir
mane, va aduce o contribuție de 
seamă la întărirea relațiilor prie
tenești și la dezvoltarea colaborării 
între România și Birmania, în 
interesul popoarelor român și hit
man, al păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

Poporul român, care urmărește 
cu simpatie realizările poporului 
birman, eforturile sale pentru dez
voltarea economică și socială își 
exprimă cu acest prilej sentimen
tele sale de prietenie față de po
porul Uniunii Birmane. Salutînd 
cu căldură pe Excelența Sa gene
ralul Ne Win, președintele Consi
liului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, poporul nostru îi urează 
bun sosit pe pămîntul României.

SOLIDARITATE
ÎMPOTRIVA RASIȘTILOR

5

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Liderii mișcării integraționiste din
S.U.A., participant la „Marșul îm
potriva fricii" spre Jackson — ca
pitala statului Mississippi — au 
hotărît să trimită o parte din par- 
ticipanțli la marș la Philadelphia, 
ca urmare a provocărilor de 
miercuri la care s-au dedat rasiștii 
cu prilejul mitingului organizat în 
memoria celor trei militant inte- 
graționiști uciși aici în urmă cu 
doi ani. Ceilalți participant! la 
marș, care se află la Benton (Mis
sissippi), vor continua marșul spre 
orașul Tougalou, unde sînt aștep
tați să sosească sîmbătă pentru a 
participa la o mare Întrunire a 
luptătorilor pentru drepturile civi
le din localitate. Orașul Philadel
phia cunoaște o puternică tensiune 
după incidentele de miercuri. Spre 
acest oraș se îndreaptă și alți li
deri integraționiști hotărîți să or
ganizeze lupta populației de culoa
re pentru a determina autoritățile 
locale să ia măsuri pentru a pune 
capăt practicilor rasiale.

PREELECTORAL
om de încredere al 
guvernului, anulîndu-i- 
se mandatul și dreptu
rile politice pe 10 ani. 
Paralel s-au înregistrat 
neplăceri în aria mili
tară, guvernul fiind 
pus în sifua(ia să lichi
deze un recent caz de 
inconformism. Ex-co- 
mandantul armatei a 
3-a, generalul Justino 
Alves Bastos, a fost 
destituit după ce pro
nunțase un discurs cri
tic la adresa guvernu
lui. Extraoficial se a- 
firmă că s-ar afla în 
curs de elaborare o 
listă întreagă de depu- 
ta(i ai adunărilor legis
lative din unele state, 
cărora ar urma să li se 
anuleze mandatele pe 
temeiul că ar fi „co
rupt! și subversivi".

Cunoscîndu-și peri
metrul permis, gru
parea de opozifie 
M.D.B., după ce a ex
plorat intens posibili
tățile de a conta pe o 
prezenfă avantajoasă 
ia urne, pare în pre
zent cuprinsă de un 
pesimism adînc. Pre
ședintele ei, senatorul 
Oscar Passos, a decla
rat presei că opoziția 
(M.D.B.) „nu dispune 
de condiții suficiente 
pentru a lua parte la 
procesul electoral” și 
chiar că s-ar îtudia po
sibilitatea autodizolvă
rii. O astfel de atitudi
ne îngrijorează însă 
guvernul, întrucît In 
afară de implicațiile in
terne, lucrul ar avea și 
un neplăcut ecou ex
tern, capitol fa(ă de 
care autoritățile fede
rale manifestă o evi
dentă sensibilitate. Da
torită acestor împreju
rări, atmosfera preelec
torală prezintă un ta
blou specific, pe care 
mul(i îl dezaprobă 
deschis, inclusiv din 
rîndurile celor care 
sprijină orientarea gu
vernului în alte pro
bleme.

V. OROS
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Japonia a cerut S.U.A.
■:» sâ lichideze poligonul

VIZITA
GENERALULUI

militar de la Mito
NE WIN
In cehoslovacia

și-a prezentat scrisorile de acreditare
Deschiderea Congresului 

U. A.P. C. din S

TOKIO 23 (Agerpres). — „Gu
vernul Japoniei a cerut S.U.A. să 
lichideze poligonul militar de la 
Mito", a declarat ministrul de stat 
însărcinat cu problemele apărării,

Din nou

tensiune in Cipru
NICOSIA 23 (Agerpres). — La Ni

cosia și în alte orașe ale Ciprului se 
semnalează din nou o creștere a ten
siunii dintre cele două comunități din 
insulă, relatează corespondenții agen
țiilor de presă prezenți în capitala Ci
prului.

Ultimele explozii care au avut 
loc la Nicosia în cartierul cipriot 
grec și măsurile luate de autorită
țile cipriote grecești pentru a pre
întâmpina repetarea lor, precum și 
arestările simultane efectuate de 
cele două comunități la Fama
gusta par să pună din nou în peri
col calmul și stabilitatea relativă 
care au domnit pînă în prezent în 
insulă. Potrivit relatărilor 
France Presse, în orașul 
situat în vestul insulei, 
turci au început să ridice
tificații în apropierea liniei de de
marcație care separă cele două co
munități.

In fața situației care s-a creat, 
reprezentanții O.N.U. în insulă, res
pectiv Carlos Bernardes, reprezen
tant special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Cipru, și genera
lul Martola, comandantul forțelor 
O.N.U., au avut miercuri după- 
amiază întrevederi separate cu li
derii celor două comunități ciprio
te. Cu acest prilej, au fost discu
tate o serie de măsuri menite să 
preîntîmpine noi acte de violență 
între ciprioții greci și turci.

Raizo Matsuno, într-o cuvîntare 
rostită în parlament. El a adăugat 
că în prezent între reprezentanții 
celor două guverne au loc convor
biri în această problemă.

După cum se știe, poligonul Mito 
este folosit de forțele militare ae
riene americane pentru exerciții 
de tragere la țintă și lansări de 
bombe. Exercițiile și raidurile avi
oanelor americane constituie un 
real pericol pentru populația japo
neză din prefectura Ibaraki. De la 
înființarea poligonului și pînă în 
prezent s-au înregistrat circa 300 
de cazuri cînd americanii au mi
traliat și bombardat din greșeală 
satele din împrejurimi.

PRAGA 23 (Agerpres). — Gene
ralul Ne Win, președintele Consi
liului revoluționar al Uniunii Bir- 
mane, împreună cu A. Novotny, 
președintele R.S. Cehoslovace, au 
vizitat joi regiunea Cehia de vest. 
Cei doi conducători de stat au fost 
însoțiți de Krajcir, vicepreședinte 
al guvernului R.S. Cehoslovace, V. 
David, ministrul afacerilor externe, 
și de alte personalități. Au fost vi
zitate uzinele „V. I. 
(Skoda) din Plzen.

După amiază, generalul 
și persoanele care l-au 
s-au înapoiat la Praga. A. Novotny, 
președintele R.S. Cehoslovace, a 
oferit seara o recepție în cinstea 
generalului Ne Win.

Lenin"

Ne Win 
însoțit

VIENA 23 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
La 23 iunie, președintele Repu
blicii Austria, Franz Jonas, l-a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Pele, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare. Cu acest prilej, am
basadorul român a transmis un 
salut cordial președintelui Austriei 
din partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica. Președin
tele Republicii Austria, Franz Jo
nas, a transmis la rîndul său un 
salut cordial președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România.

în fața Palatului Hofburg, o

companie militară a dat onorul, 
fanfara intonînd imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Austria.

La ceremonie au participat din 
partea austriacă dr. Lujo Toncic, 
ministrul afacerilor externe, dr. 
Karl Trescher, directorul cabine
tului președintelui republicii, dr. 
Wilhelm Korab, șeful cancelariei 
prezidențiale, li. col. Raimund 
Trux, șeful casei militare, precum 
și alți funcționari superiori de la 
președinție.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Austria a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Republicii Socialiste România.

NEW YORK 23 (Agerpres).— 
La New York s-au dpschis miercuri 
seara lucrările celui de-al XVIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din S.U.A., la care participă 300 
de delegați și numeroși invitați re- 
prezentînd diferite organizații de
mocratice. Ca urmare a refuzului 
Departamentului de Stat de a a- 
corda vize de intrare reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești din alte țări, aceștia nu 
au avut posibilitatea să asiste la 
lucrările congresului.

Raportul de activitate al P.C. 
din S.U.A. a fost prezentat de 
Gus Hali, secretar general al par
tidului comunist. El a arătat că 
P.C. din S.U.A., urmînd o linie po
litică și o tactică adecvată, a ieșit 
din izolarea politică și a devenit 
un factor important în cadrul miș
cărilor și curentelor de masă de

nu

agenției 
Paphos, 
ciprioții 
noi for-

R. D. VIETNAM : Apârînd cerul patriei

VIETNAMUL DE SUD

Atmosferă agitată
la Saigon

SAIGON 23 (Agerpres). — După 
cîteva zile de calm relativ, din 
nou domnește o atmosferă agitată 
pe străzile Saigonului. Joi dimi
neața, unități ale poliției au pă
truns în incinta institutului bu
dist, percheziționîndu-i toate încă
perile și birourile.

După cum menționează agenția 
de presă Eliberarea, în ultimul timp 
s-au intensificat raidurile avioane
lor americane care împrăștie pe 
întinse suprafețe din Vietnamul de 
sud substanțe chimice, precum și 
bombe cu napalm. Numai în cursul 
ultimelor trei săptămîni, precizea
ză agenția citată, peste 6 000 de 
persoane au fost afectate de sub-

Președintele de Gaulle
SANTO DOMINGO Sesiunea Adunării de Stat

la Novosibirsk
ÎNCEPE EVACUAREA
TRUPELOR S.U.A.?

o R. P. Ungare

stanțele chimice toxice împrăștiate 
de avioanele americane în trei 
raioane ale provinciei Ben Ce. De 
asemenea, numeroase vite au fost 
ucise, iar recolta de pe aproxima
tiv 2 300 de hectare a fost compro
misă. în același timp, bombele cu 
napalm au incendiat și distrus nu
meroase clădiri și locuințe ale 
populației sud-vietnameze.

Potrivit unor comunicate oficiale 
difuzate joi de către comandamen
tul militar american din Vietnamul 
de sud și comandamentul trupelor 
saigoneze, în perioada 11—18 iunie 
pierderile americane în Vietnamul 
de sud s-au cifrat la 79 de morți, 
567 răniți și opt dispăruți. Totodată 
detașamentele Frontului Național 
de Eliberare au scos din luptă 211 
soldați saigonezi, dintre care 173 
morți și 38 dispăruți. Potrivit co
municatelor, armatele americano- 
saigoneze și intervenționiste 
ferit pierderi însemnate în 
ment și material de luptă.

Agenția Reuter anunță că
9 000 de muncitori de la instalațiile 
militare americane din apropierea 
capitalei sud-vietnameze au decla
rat grevă revendicînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Greva afectează 
activitatea principalelor baze mili
tare aeriene americane de la Sai
gon și Bien Hoa și a noului port 
militar construit în apropierea Sai
gonului. Acest port este destinat, 
în special, tranzitului de trupe mi
litare americane spre aeroportul 
Bien Hoa.

stînga. Vorbitorul a spus în con
tinuare că agresiunea S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez epui
zează mari resurse și macină va
lorile morale ale societății ameri
cane. El a chemat poporul ameri
can să lupte împotriva acestui 
război, pentru retragerea trupelor 
americane de pe pămîntul Vietna
mului, pentru ca poporul vietna
mez să obțină dreptul de a-și re
zolva singur problemele interne.

Abordînd probleme interne, ra
portorul a spus că în spatele simp- 
tomelor aparente ale belșugului se 
ascunde îngrijorarea profundă și 
crescîndă a americanilor..El a a- 
dăugat că numeroși americani con
tinuă să trăiască în regiuni de de
presiune economică, belșugul
și-a croit drum spre milioanele de 
fermieri săraci, spre cocioabele 
muncitorilor agricoli. Ceea ce îm
piedică folosirea resurselor mate
riale disponibile în S.U.A., a sub
liniat Hali, este însuși sistemul ca
pitalist al Statelor Unite. Vorbito
rul a arătat că o trăsătură cu a- 
devărat. nouă în viața politică a ță
rii a devenit creșterea mișcărilor 
de masă în domeniul drepturilor 
cetățenești și al mișcării pentru 
pace. Se înregistrează cel mai mare 
număr de greve din istorie. Mișca
rea pentru drepturile cetățenești a 
devenit una din cele mai importan
te din istoria luptei pentru demo
crație, contribuie la ridicarea con
științei politice de masă a poporu
lui american.

Subliniind necesitatea unității de 
clasă pe plan economic și politic, 
Gus Hall a declarat că P. C. din 
S.U.A. consideră lupta pentru pace 
drept problema centrală a întregii 
sale activități și cheamă la alege
rea în Congresul S.U.A. a acelor 
candidați care se pronunță pentru 
o politică de pace. în încheiere se
cretarul general al P. C. din S.U.A. 
a spus că aprecierea generală a ac
tivității partidului pe perioada care 
a trecut este pozitivă. Partidul a 
început să crească — a spus el — 
atît în ce privește numărul mem
brilor săi cît și influenta sa.

După alegerile din Italia

au su- 
arma-

peste
AL LUI LUIGI LONGO

NOVOSIBIRSK 23. — Cores
pondentul Agerpres, Silviu Podi- 
nă, transmite : Locuitorii Novosi- 
birskului au făcut o primire festi
vă președintelui Franței, Charles 
de Gaulle, care a sosit joi în a- 
cest oraș. Generalul de Gaulle și 
Nikolai Podgornîi, care îl înso
țește în călătoria prin Uniunea So
vietică, au fost salutați pe aero
port de conducătorii orașului și 
regiunii, de reprezentanți ai vie
ții publice, de numeroși locui
tori.

Adresîndu-se președintelui Fran
ței, Alexei Zverev, președintele

executiv al Sovietu- 
Novosibirsk, a arătat

Comitetului 
lui regiunii 
că siberienii acordă o înaltă pre
țuire patriotismului poporului 
francez, contribuției Iui la cauza 
victoriei țărilor coaliției 
tleriste în cel de-al doilea 
mondial, la cauza păcii 
rioada postbelică.

în cuvîntarea rostită pe
port,' Charles de Gaulle a declarat 
că Siberia atrage atenția francezi
lor pentru eforturile gigantice care 
se depun pentru valorificarea a- 
cestei regiuni, pentru a-i aduce 
progres și bunăstare.

antihi- 
război 

în pe-

aero-

WASHINGTON 23 (Agerpres).— 
La Washington s-a anunțat că, la 
cererea guvernului provizoriu al 
Republicii Dominicane, vineri 
după-amiază va avea loc cea de-a 
șasea reuniune consultativă mi
nisterială a Organizației Statelor 
Americane pentru a examina pro
blema retragerii forțelor interame- 
ricane de la Santo Domingo.

Pe de altă parte, coresponden
tul din Washington al

' France Presse transmite, 
cercuri bine informate, 
nave de debarcare nord-america- 
ne au părăsit joi dimineață por
tul Norfolk cu destinația Santo 
Domingo pentru a începe, evacua
rea contingentelor care au făcut 
parte din forța interamericană.

agenției 
citind 

că două

Regele Feysal al Arabiei 
Saudiie se află de cîleva 
zile în Statele Unile, unde 
întreprinde o călătorie ofi
cială. Deplasarea sa din
colo de Atlantic pentru o 
perioadă de zece zile esle 
viu comentată de agen
țiile de presă, deoarece ea 
intervine într-un moment 
cînd numeroase acțiuni ale 
guvernului de la Ryad do
vedesc că acesta și-a asu
mat rolul 
părător 
cercurilor 
Orientul 
sal susține cu tărie ideea 
creării „pactului islamic”, 
sperînd să men)ină cu a- 
juforul lui rînduieli vechi 
din unele fări arabe, să 
zădărnicească lupta revo
luționară a maselor popu
lare, să asigure companii
lor americane posibilita
tea de a exploata nestin- 
gherile marile bogății pe
troliere din Arabia Sau
dită și regiunea Golfului 
Persic. In treacăt fie zis, 
teritoriul saudit este con
cesionat pînă în anul 
1999 frustului american 
ARAMCO, care repre
zintă un adevărat stal în 
stat. Feysal se amestecă de 
asemenea sistematic în 
treburile interne ale Repu
blicii Yemen, încercînd să 
restabilească puterea ima
milor alungați de popor. 
Din toate aceste motive, 
vizita sa în S.U.A. este a- 
preciată de cercurile largi 
ale opiniei publice din O- 
rientul Mijlociu ca tăcînd 
parte dintr-un nou șir de 
manevre îndreptate îm
potriva intereselor popoa
relor arabe. „Este vorba — 
scrie ziarul sirian „Al Baas'

de principal a- 
al intereselor 
monopoliste în 

Mijlociu ; Fey-

— de coordonarea politi
cii imperialiștilor și reac
ționarilor din Orientul Mij
lociu. Vizita regelui Feysal 
la Washington urmărește 
organizarea luptei împo
triva forțelor revoluționare 
arabe și legarea acestei 
regiuni de imperialism prin 
alianța islamică... Regele 
Feysal va încerca să ob
țină un ajutor militar ame
rican pentru regimul său".

Realitățile Arabiei Sau-

fru a o înăbuși, autorită
țile au operat numeroase 
arestări. Unele tendințe 
ostile se manifestă chiar 
în rîndul cercurilor de la 
curte. Ziarul libanez „A! 
Anuar” afirmă că între re
gele Feysal și unii dintre 
frații săi, îndeosebi prințul 
Sultan, ministrul apărării, 
și prințul Fahd, ministrul 
de interne, s-ar intens'- 
fica o ceartă surdă... Ei 
sînt de părere, între altele,

Feysal agită din nou
5Jpactul islamic"

COMENTARIU
dite arată că, în ciuda spri
jinului american, Feysal 
nu se poate simți în de
plină siguranță. In țară 
crește nemulțumirea împo
triva politicii de aservire 
față de capitalul străin și 
a încercărilor guvernului 
saudit de a regrupa în- 
tr-un singur front cele mai 
reacționare forțe ale O- 
rienfului arab, Tn luna mai 
la Mecca și Ryad a fost 
descoperită o organizație 
secretă care își exprimă 
opoziția hotărîtă față de 
orientarea actuală a politi
cii Arabiei Saudite. Pen-

— scrie ziarul — că înrău
tățirea relațiilor țării lor cu 
țările arabe, ațîfată de A- 
rabia Saudită, se va sfîrși 
prin nenorocirea țării lor”.

Vizita lui Feysal este pri
ma vizită făcută în S.U.A. 
de la instalarea sa pe tron 
în noiembrie 1964. Date 
fiind „meritele pe care el 
și le-a cîștigat prin pro
movarea intereselor ame
ricane” — transmit agen
țiile de presă —, autorită
țile de la Washington i-au 
făcut o primire deosebit 
de fastuoasă. La coborîrea 
din helicopterul care l-a

adus la Casa Albă, el a 
fost salutat cu cuvintele 
unei vechi zicale arabe : 
„Casa noastră este casa 
voastră”, cuvinte ce par a 
spune că Feysal se poate 
înfrutotul sprijini pe aju
torul american în sprijini
rea regimului reacționar 
din Arabia Saudită și a 
proiectului de înjghebare a 
„pactului islamic", menit 
să apere interesele mo
nopolurilor străine în O- 
rienful Mijlociu și să con
stituie o stavilă în calea 
mișcării de eliberare din 
această zonă. Conținutul 
convorbirilor Johnson-Fey- 
sal, încheiate miercuri 
seara, nu s-a bucurat însă 
de mare publicitate, dat 
fiind faptul că, în actua
lele împrejurări, cînd în 
Orientul Arab se mani
festă o accentuare a ten
siunii, S.U.A. preferă să 
adopte o atitudine mai 
discretă pentru a nu ali
menta puternicele senti
mente antiamericane ce se 
manifestă în această parte 
a lumii. Comunicatul ame- 
ricano-saudit conține fraze 
generale, reluînd între al
tele sloganul perimat al 
așa-zisului „pericol comu
nist”. Discreția în care s-au 
desfășurat 
Feysal cu 
mericane 
elocventă 
reacționar 
s-au pus 
interlocutorii
motive să le ascundă în 
fața popoarelor din Orien
tul Mijlociu și a opiniei 
publice internaționale.

Nicolae N. LUPU

BUDAPESTA 23. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : La 23 iunie a început la Bu
dapesta sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare. La ședința 
de deschidere au participat Istvan 
Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, Jânos 
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Gyula Kallai, președin
tele guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează discutarea proiectului celui 
de-al IH-leaJ plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
R. P. Ungare. Raportul în legătură 
cu proiectul de plan a fost pre
zentat de Miklos Ajtai, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării 
a R. P. Ungare.

După ce a subliniat 
obținute în îndeplinirea 
lui trecut, raportorul a 
principalele directive 
de-al III-lea plan cincinal (1966— 
1970). El a arătat că în următorii 
cinci ani venitul național global va 
crește anual în medie cu 4 la sută. 
In sectorul socialist vor fi inves
tite 250—260 miliarde forinți, din 
care 46—50 la sută pentru dez
voltarea industriei și construcții-

lor. Producția industrială globală 
urmează să crească anual cu 6 la 
sută, iar producția agricolă — cu 
13—15 la sută, astfel încît toate 
necesitățile țării în ce privește 
produsele cerealiere să fie acope
rite din producția națională. Se 
prevede construirea a 300 000 de a- 
partamente, din care 100 000 de că
tre stat. Veniturile reale ale popu
lației vor crește cu 14—16 la sută, 
iar salariile cu 9—10 la sută.

Grevă generală
succesele 

cincinalu- 
examinat 

ale celui

la Triest

Complot dejucat

in Burundi
BUJUMBURA 23 (Agerpres). — 

In Burundi a fost descoperit 
miercuri un complot care viza răs
turnarea guvernului și asasinarea 
actualilor conducători, a declarat 
ministrul de externe Marc Mani- 
rakiza. Se menționează că o parte 
din complotiști au fost arestați.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Grupul țărilor arabe membre ale 
O.N.U. s-a întrunit la New York 
într-o ședință particulară, în cursul 
căreia au hotărît să susțină candi
datura Siriei pentru a ocupa un 
loc în calitate de membru neper
manent al Consiliului de Secu
ritate. După cum se știe, Siria este 
unul din candidații care urmează 
să înlocuiască Iordania în Consi
liul de Securitate pe o perioadă de 
doi ani. Candidatura Siriei urmează 
să fie supusă viitoarei Adunări Ge
nerale a O.N.U., care va avea loc în 
toamnă.

TRIEST 23 (Agerpres). — La 
Triest a fost declarată joi o grevă 
geherală de 36 de ore, după ce 
Institutul pentru Reconstrucția 
Industrială (I.R.I.) a anunțat că in
tenționează să închidă șantierele 
navale „San Marco" din oraș. Cu 
excepția serviciilor de urgență în 
spitale și a cîtorva magazine care 
au rămas deschise timp de două 
ore, întreaga activitate din Triest, 
inclusiv în Tîrgul internațional 
inaugurat cu două zile în urmă, 
este suspendată. Greva este spriji
nită de cele trei centrale sindicale 
— Confederația Generală a Mun
cii din Italia, Confederația sindica
telor oamenilor muncii din Italia și 
Uniunea italiană a muncii.

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Luigi Longo, a 
acordat un interviu săptămînalu- 
lui „Espresso" în legătură cu re
zultatele alegerilor administrati
ve, desfășurate recent într-o serie 
de centre din țară, și în legătură 
cu perspectivele forțelor de stîn
ga. El a arătat că o parte din con
ducerea Partidului democrat-creș- 
tin încearcă să orienteze partidul 
spre dreapta, ceea ce lovește în 
primul 
P.D.C., 
rînd ai 
stînga.
zultatele obținute de P.C.I. în a- 
legeri, Longo a menționat că ele 
pot fi considerate satisfăcătoare, 
dar a subliniat că partidul tre
buia să ducă o campanie electo
rală mai intensă și mai concretă 
în rîndurile maselor din sudul 
țării. Astfel, în centrul și nordul 
Italiei, P.C.I. a obținut în aceste 
alegeri rezultate care i-au întărit 
și mai mult poziția după victoria 
în alegerile parlamentare din . 
1963. Sînt remarcabile rezultatele 
obținute în orașele Florența, Forli, 
Genova și Pisa.

In ce privește poziția Partidu
lui Comunist Italian față de parti
dul ce se va crea prin fuzionarea 
partidelor socialist și . social-de
mocrat, Luigi Longo a arătat că. 
în cazul unei înfruntări intre de- 
mocrat-creștini și noul partid 
unificat, P.C.I. nu va refuza să a- 
corde sprijin acestuia din urmă, cu 
condiția ca și el să renunțe la 
discriminări și la idei precon
cepute.

rînd în unitatea internă a 
dat fiind că membrii de 
acestuia se îndreaptă spre 
Referindu-se apoi la re

caracterului 
măsurilor ce 
cale. Altfel 
nu aveau

convorbirile lui 
autoritățile a- 
este o dovadă 
a 

al 
la

* LONDRA. Demonstrare a marinarilor greviști

: I SOFIA. Agenția B.T.A. in- 
“ formează că Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, a pri
mit miercuri pe membrii dele
gației guvernamentale austra
liene condusă de John McEwen, 
vicepreședinte al guvernului, 
ministrul industriei și comer
țului, care se atlă în vizită în 
această țară. Miercuri a fost 
semnat primul acord comer
cial pe termen lung între 
R. P. Bulgaria și Australia.

■ LIMA. In localitatea Pucall- 
™ pa .s-au produs incidente 
între greviști și poliție în urma 
cărora două persoane au fost 
ucise, iar alte 24 rănite. Inci
dentele s-au declanșat în mo
mentul în care poliția a inter
venit în sprijinul spărgătorilor 
de grevă.

■ ROMA. Miercuii a avut loc
Ia Roma o mare demon

strație la care au participat 
peste 20 000 de invalizi de răz
boi, cerînd guvernului rezol
varea cererii lor privind spo
rirea pensiilor și asistența so
cială.

■j ULAN BATOR. Agenția 
™ Monțame transmite că la 
Ulan Bator a fost dat publici
tății comunicatul cu privire la 
convorbirile dintre conducăto
rii Partidului Popular Revolu
ționar Mongol și delegația 
Partidului Comunist Francez, 
care a participat la Congresul 
al XV-lea al P.P.R.M.

■ ALGER. Președintele Con- 
™ siliului Național al revolu
ției algeriene, Houari Boume- 
diene, a semnat o serie de 
texte privind crearea a trei 
tribunale speciale însărcinate 
cu judecarea infracțiunilor e- 
conomice. Tribunalele amin
tite vor avea sediul la Alger, 
Oran și Constantine. Pentru 
infracțiunile grave, tribunalele 
vor putea pronunța chiar pe
deapsa capitală.

M ACCRA. Potrivit agenției 
United Press International, 

guvernul Ghanei a propus cor
porației americane „Interconti
nental Hotels Corporation" să 
preia controlul asupra condu
cerii unui număr de cinci hote
luri aparținînd Ghanei.
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