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Încheierea vizitei tovarășului ciu en-lai
5

J Vineri dimineața a părăsit Capi
tala vicepreședintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chine
ze, Ciu En-lai, care, în fruntea unei 
delegații de partid și guvernamen
tale chineze, a făcut o vizită prie
tenească în țara noastră la invita
ția Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Din delegație au făcut parte 
Ciao I-min, membru supleant al 
C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Tzen Iun-ciuan, ambasa
dorul R.P. Chineze la București.

Un mare număr de bucureșteni 
au salutat cu căldură pe solii po
porului chinez pe drumul de la re
ședință la aeroport. Tovarășii Ciu 
En-lai și Ion Gheorghe Maurer au 
răspuns, dintr-o mașină deschisă, 
ovațiilor și aplauzelor locuitorilor 
orașului.

Pe aerogara sînt arborate drape
le de stat ale celor două țări, iar 
pe frontispiciu se află portretele 
tovarășilor Mao Tze-dun și Nicolae 
Ceaușescu, Ciu En-lai și Ion Gheor
ghe Maurer. Pe mari pancarte este 
înscrisă în limbile română și chi
neză urarea : „Trăiască prietenia 
frățească dintre popoarele român 
și chinez !“.

I Oaspeții chinezi sînt salutați la 
aeroport de tovarășii Gheorghe 
Apostol. Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Au-

, rel Duma, ambasadorul României

A fost alcătuită Comisia de organizare

al Organizației Pionierilor

la Pekin, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului. Sint prezenți conducă
tori de instituții centrale și orga
nizații obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, ge
nerali.

De asemenea, sînt de față șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București, ziariști chinezi, ro
mâni, corespondenți permanenți și 
trimiși speciali ai unor agenții de 
presă și ziare din străinătate.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, în timp ce, în 
semn de salut, răsună 21 de salve 
de artilerie. O gardă militară a 
prezentat onorul. Premierul Con
siliului de Stat al R. P. chineze și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al țării noastre au trecut în 
revistă garda de onoare.

Luînd cuvîntul, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER a spus :

Stimate tovarășe Ciu En-lai,
’ Dragi oaspeți,

îngăduiți-mi acum, la plecarea 
dumneavoastră, ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliului de 
Miniștri, să vă mulțumesc încă o 
dată pentru vizita prietenească pe 
care ați făcut-o în România și să 
exprim satisfacția noastră pentru 
rodnicele rezultate ale acestei vi
zite.

In zilele pe care le-ați petrecut 
în mijlocul poporului român, vizi- 
tînd orașe și sate, întreprinderi și 
instituții de cultură, întîlnindu-vă 
cu muncitori, țărani, intelectuali 
ați avut numeroase prilejuri de a 
cunoaște îndeaproape viața și pre
ocupările oamenilor muncii din 
țara noastră, de a vedea cum se 
realizează în practică politica par
tidului și statului nostru, pentru 
asigurarea progresului continuu al 
patriei socialiste.

Puternicele manifestări de priete
nie. căldura cu care ați fost în
tâmpinați pretutindeni constituie 
expresia unor adînci sentimente de 
stimă și considerație față de eroi
cul popor chinez, față de partidul 
Bău comunist. întâlnirile și convor-

multilaterală 
și statele 

domeniile de 
convinși că dezvoltarea 

a acestei colaborări în 
internaționalismului so-

birile deosebit de utile pe care 
le-am avut în acest tâmp, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, au scos în evidență dorința 
comună și posibilitățile largi de a 
întări și dezvolta relațiile fră
țești dintre popoarele noastre, co
laborarea multilaterală dintre 
partidele și statele noastre în 
toate domeniile de activitate. 
Sîntem 
continuă 
spiritul 
cialist, al egalității, neamestecului 
în treburile interne ale celuilalt, 
al stimei și respectului reciproc, 
al întrajutorării tovărășești co
respunde din plin intereselor am
belor noastre popoare, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii în 
lume.

Dragi tovarăși, întorcîndu-vă în 
patria dumneavoastră vă rugăm 
să transmiteți din partea po
porului român, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară 
Chineză, Partidului Comunist 
Chinez, mesajul nostru de priete
nie și solidaritate intcrnaționalistă, 
calde urări de fericire și prosperi
tate, de noi succese în munca 
nobilă închinată înfloririi Chinei 
socialiste.

Să trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mân și poporul chinez, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză !

Drum bun și la revedere, dragi 
prieteni !

Luînd cuvîntul, tovarășul CIU 
EN-LAI a spus :

Vizita tovarășului Ciu En-lai
în Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ciu En-lai, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, a făcut 
o vizită prietenească în Republica 
Socialistă România, în fruntea 
unei delegații de partid și guver
namentale chineze, între 
iunie 1966.

Din delegația de partid 
vernamentală chineză au

Chineze la

în România, 
și guverna-

și gu- 
făcut 

parte tovarășii Ciao I-min, mem
bru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, Ciao Guan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Chineze, 
Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Re
publicii Populare 
București.

în cursul șederii 
delegația de partid 
mentală chineză a vizitat între
prinderi industriale, unități agri
cole și instituții cultural-științi- 
fice din orașul și regiunea Bucu
rești, precum și din regiunile Do- 
brogea, Oltenia și Argeș. Pretu
tindeni, delegația s-a bucurat de 
o primire caldă, grandioasă din 
partea poporului român, expresie 
a prieteniei frățești, profunde 
dintre poporul român și poporul 
chinez.

în timpul vizitei au avut loc 
convorbiri între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Ion Gheorghe

Ion Gheorghetovarășe

tovarăși și 
delegației

Dragă 
Maurer,

Dragi
Vizita 

guvernamentale chineze în Româ
nia frățească 
părăsi peste 
dumneavoastră 
tă. încercînd 
regret la despărțire, 
rămas bun de la dumneavoastră, 
în cursul vizitei noastre de opt 
zile ne-am bucurat pretutindeni 
de o primire caldă și solemnă din 
partea poporului român, am sim
țit în fiecare moment prietenia 
sinceră 
de poporul 
încă o dată 
dintre poporul chinez și 
român este trainică 
nezdruncinat. Prin vizita 
am căpătat o impresie 
despre realizările obținute 
porul român în construcția socia
lismului. Vă urăm să obțineți în 
viitor noi succese.

In timpul vizitei am purtat 
convorbiri utile cu conducătorii de 
partid și de stat ai României și 
am făcut în mod deschis un 
schimb de păreri în problemele de 
interes comun, ceea ce reprezintă 
un fapt pozitiv pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare 
țări și partide

Tovarăși și 
ți-mi să mă

prieteni, 
de partid și

a luat sfîrșit. Vom 
cîteva clipe țara 
frumoasă și boga- 
un sentiment de 

ne luăm

fiecare
a poporului român față 

chinez. Ne-am dat 
seama că prietenia 

poporul 
și de 
noastră 
adîncă 
de po-

dintre cele două 
ale noastre.
prieteni, permite- 

folosesc de acest 
prilej pentru a vă mulțumi încă o 
dată pentru primirea caldă și 
prietenească pe care ne-ați 
făcut-o. Totodată, poporul frate

Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
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., 
Aurel Duma, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Pekin, și delegația de partid și 
guvernamentală chineză.

Ambele părți au constatat dez
voltarea pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și partide și și-au 
manifestat hotărîrea de a dez
volta în continuare relațiile bila
terale în domeniile politic, eco
nomic, cultural, tehnico-științific 
și legăturile de prietenie și cola
borare dintre organizațiile ob
ștești.

Cele două părți au efectuat un 
schimb util de păreri în proble
me internaționale de interes co
mun, expunîndu-și punctele lor 
de vedere, ceea ce a dus la adîn- 
cirea cunoașterii reciproce. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceritate și prie
tenie.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale chineze a întărit 
și mai mult relațiile de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
român și chinez. 

român poate fi sigur că în lupta 
împotriva imperialismului, în 
frunte cu Statele Unite ale Ame
rică, și în lupta pentru apărarea 
suveranității și independenței na
ționale, poporul chinez îl va spri
jini întotdeauna.

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul chinez și poporul 
român !

Oaspeții își iau un călduros 
rămas bun de la conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre. 
Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Ciu En-lai își string mîinile cu 
cordialitate.

Pionieri români și tinere chine
ze oferă flori oaspeților și gazde
lor.

De pe scara avionului, premierul 
chinez salută încă o dată, înde
lung, persoanele oficiale prezente, 
răspunde aclamațiilor și uralelor 
miilor de bucureșteni aflați 
aeroport.

La ora 9,50 nava aeriană 
decolat, fiind escortată pînă 
graniță de avioane reactoare ale 
forțelor noastre armate.

★
Festivitatea de la aeroport a 

fost transmisă direct de posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)
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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

a tovarășului Piotr Jaroszewicz
Vineri, 24 iunie 1966, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, și tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
au primit pe tovarășul Piotr Ja- 
roszewicz. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri

în vederea constituirii Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor din Republica Socialistă 
România, vineri 24 iunie a avut 
loc la Casa Universitarilor din Ca
pitală, prima ședință a Comisiei de 
pregătire.

Componența Comisiei de pregă
tire este următoarea : Nicolae
Andrei — Profesor — Directorul Li
ceului „Nicolae Bălcescu", din 
Craiova; Constantin Arsene — 
„învățător emerit”, din orașul Pi
tești, regiunea Argeș ; Ecaterina 
Albu — Secretară a Comitetului 
regional U.T.C. Cluj ; Vasile Ba- 
loescu — Inspector la Secția de în- 
vățămînt a orașului București ; 
Vladimir Botezatu — Profesor, din 
orașul Buzău, regiunea Ploiești ; 
Pavel Bodran — Inspector la Sec
ția de învățămînt a Sfatului popu
lar regional Banat ; Vilmos Bara- 

■ baș — „Profesor emerit", directo
rul Liceului din Cristur, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară ; Dan 
Brăiloiu — Conferențiar universi
tar la 
rești; 
cretar 
U.T.C.
cretar 
U.T.C. 
cepreședinte al Uniunii compozi-

Institutul politehnic Bucu- 
Costică Chirilă — Prim-se- 

al Comitetului regional 
Cluj ; Maria Ciobanu — Se

al Comitetului regional 
Iași; Tudor Ciortea — Vi-

TELEGRAMA
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în momentul cînd părăsim pămîntul frumoasei dumneavoastre țări, 
am onoarea să vă exprim dumneavoastră și prin dumneavoastră între
gului popor român sincere mulțumiri. Urez poporului frate român ca 
sub conducerea Partidului Comunist Român și a guvernului român să 
obțină noi și tot mai mari succese în construcția socialistă.

CIU EN-LAI 
vicepreședinte al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze
24 iunie 1966

Vineri dimineața a sosit în Bucu
rești președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, ge
neralul Ne Win, care, împreună cu 
soția, face o vizită în țara noastră, 
la invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.

înaltul oaspete este însoțit de co
mandor Thaung Tin, membru al 
Consiliului Revoluționar, ministrul 
minelor, colonel Maung Shwe, 
membru al Consiliului Revoluțio
nar, ministrul industriei și muncii, 
colonel Than Sein, membru al Con
siliului Revoluționar, ministrul 
transporturilor și comunicațiilor, 
U Ba Saw, ambasadorul Uniunii 
Birmane la București, doamna Khin 
May Aye, colonel Ko Ko, secreta
rul Consiliului Revoluționar, U 
Ohn Khin, secretar executiv al Mi
nisterului Afacerilor Externe, colo
nel Maung Maung Kha, s’ecretar al 
Ministerului Industriei, și de alte 
persoane oficiale.

în întîmpinarea înaltului oaspe
te, pe aeroportul Băneasa se aflau 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, cu soția, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, vicepreședintele Con
siliului de Stat, Ilie Murgulescu, cu 
soția, Iosif Banc și Petre Blajovici, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni, birmanezi și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Pe clădirea aeroportului erau ar
borate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul aero
gării erau înscrise în limbile celor 
două popoare, urările : „Bun venit 
președintelui Consiliului Revolu
ționar, generalul Ne Win“, „Tră
iască prietenia româno-birmană".

al R.P. Polone, actualul președinte 
al Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La primire a participat tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentant per
manent al Republicii Socialiste 
România în Comitetul Executiv al 
C.A.E.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

torilor; Miron Constantinescu — 
Adjunct al ministrului învățămîn- 
tului ; Ion Crăciun — Directorul 
Bibliotecii regionale Bacău ; Va
leria Drafta — Secretar al Consi
liului Național al Femeilor ; Ion 
Dragu — Directorul Liceului „Ion 
Neculce" din București ; Nicolae 
Dragoș — Redactor șef al ziarului 
„Scînteia tineretului" ; Puiu Fili- 
pescu — Profesor, director al Li
ceului din Tg. Frumos, regiunea 
Iași; Ion Florescu — Șef adjunct 

(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrările
Conferinfei 
Naționale 
a Femeilor

La ora 11,30, avionul oficial — 
care a fost escortat deasupra teri
toriului românesc de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate 
— a aterizat.

La coborîrea din avion, președin
tele Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane a fost salutat 
cordial de președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica. Au fost into
nate imnurile de stat ale celor două 
țări. în același timp, în semn de sa
lut, au fost trase 21 salve de arti
lerie. Cei doi președinți au trecut 
în revistă batalionul de onoare ali
niat pe aeroport. înaltului oaspete 
i-au fost prezentate persoanele ofi
ciale prezente.

Salutînd pe președintele Consi
liului Revoluționar al Uniunii Bir
mane, președintele Consiliului de 
Stat, CHIVU SOICA, a spus :

In numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al 
guvernului și poporului român, am 
deosebita plăcere să vă adresez 
dumneavoastră, domnule președin
te, mult stimatei doamne Ne Win, 
tuturor prietenilor birmani care vă 
însoțesc, un cald salut de bun sosit 
pe pămintul României.

Vizita Excelenței Voastre și a 
distinselor persoane care vă înso
țesc — a spus președintele Consi
liului de Stat — se înscrie pe linia 
tradițiilor de prietenie statornicite 
între popoarele român și birman.

Constatînd cu satisfacție intensi
ficarea în ultimii ani a colaborării 
dintre țările noastre, în special în 
domeniul economic, ne exprimăm 
convingerea că vizita dumneavoas-

Vineri după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat au început con
vorbirile oficiale dintre președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win.

La convorbiri, din partea ro
mână au participat Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gheor
ghe Popescu, ambasadorul Repu-

MANIFESTĂRI PROTOCOLARE

Vizita la Consiliul de Stat
Recepție oferită în cinstea 
înaltului oaspete
Spectacol de gală

România, Chivu

care a avut loc 
care s-a desfă-

vice- 
Stat, 

Con-
Mă-

Președintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, gene
ralul Ne Win, a făcut vineri la 
amiază o vizită protocolară preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste 
Stoica.

La întrevederea 
cu acest prilej, și 
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Ilie Murgulescu, 
președinte al Consiliului de 
Grigore Geamănu, secretarul 
siliului de Stat, Corneliu 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gheor
ghe Popescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Ran
goon, și alte persoane oficiale.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
membrii suitei sale oficiale.

în aceeași zi, președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, însoțit 
de Ilie Murgulescu. Grigore Gea
mănu, Corneliu Mănescu, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Gheor
ghe Popescu și de alte persoane 

tră și convorbirile pe care le vom 
purta vor aduce o contribuție im
portantă Ia o mai bună cunoaștere 
reciprocă, Ia dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre România și Uni
unea Birmană, la întărirea păcii și 
colaborării internaționale.

In scurta dumneavoastră vizită 
veți avea posibilitatea să cunoașteți 
preocupările și realizările poporului 
român, eforturile pe care le de
pune pentru progresul și înflorirea 
patriei sale, precum și sentimentele 
de stimă și simpatie pe care le nu
trește față de poporul birman, față 
de lupta sa pentru dezvoltarea eco
nomică și independența țării.

Avînd încă proaspete în amintire 
căldura și prietenia cu care dum
neavoastră, Excelență, ne-ați pri
mit în scurtul popas făcut în fru
moasa dumneavoastră țară, precum 
și întrevederea cordială pe care am 
avut-o cu acest prilej, ne expri
măm convingerea că vizita pe cate 
o începeți astăzi în România va fi 
deopotrivă de plăcută pentru dum
neavoastră, pentru distinsa doam
nă Ne Win, pentru toți ceilalți 
oaspeți și utilă pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre.

Vă urez încă o dată, din toată 
inima, bun sosit pe pămîntul Ro
mâniei.

în răspunsul său, președintele 
NE WIN a spus :

Pășind pe pămîntul Republicii 
Socialiste România într-o vizită de 
prietenie și bunăvoință, soția mea 
și cu mine, precum și membrii de

(Continuare în pag. a V-a)

blicii Socialiste România în Uniu
nea Birmană.

Din partea birmană au partici
pat comandor Thaung Tin, 
membru al Consiliului Revoluțio
nar, ministrul minelor, colonel 
Maung Shwe, membru al Consi
liului Revoluționar, ministrul in
dustriei și muncii, colonel Than 
Sein, membru al Consiliului Revo
luționar, ministrul transporturilor 
și comunicațiilor, U Ba Saw, am
basadorul Uniunii Birmane în Re
publica Socialistă România, colo
nel Ko Ko, secretarul Consiliului 
Revoluționar, U Ohn Khin, secre
tar executiv al Ministerului Afa
cerilor Externe.

Convorbirile, s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de înțe
legere reciprocă.

(Agerpres)

oficiale române, a făcut o vizită 
de răspuns înaltului oaspete la re
ședința acestuia.

★
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și soția, au oferit vi
neri seara o recepție în saloanele 
Palatului Consiliului de Stat, cu 
prilejul vizitei de stat în Republi
ca Socialistă România a Excelenței 
Sale generalul Ne Win, președin
tele Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, și a soției sale.

Au luat parte Alexandru Bîrlă
deanu, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constanța Cră
ciun și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, Iosif 
Banc și Petre Blajovici, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

Lucrările Conferinței Naționale a Femeilor
DISCUȚII PE MARGINEA RAPOARTELOR

La discuțiile care au urmat ra
poartelor prezentate în ședința de 
ieri a Conferinței Naționale a Fe
meilor au participat numeroase 
delegate. Muncitoarele, tărăncile, 
intelectualele, gospodinele, activis
tele mișcării de femei, care au ur
cat la tribună, au înfățișat în 
cuvîntul lor un amplu tablou al 
activității desfășurate de organi
zațiile de femei din întreaga țară, 
al importantei contribuții aduse de 
femei în viața economică, socială 
și culturală. Un loc important au 
ocupat problemele legate de mun
ca femeilor în industrie și agricul
tură. de aportul femeii la întărirea 
familiei, celulă de bază a societății 
noastre, la educarea copiilor.

Participantele la discuții au sub
liniat însemnătatea cuvîntării 
rostite la Conferință de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, arătind că 
ea constituie un prețios izvor de 
învățăminte, un însuflețitor în
demn pentru sporirea contribuției 
femeilor Ia obținerea de noi suc
cese în dezvoltarea economiei și 
culturii. în întărirea familiei și în 
creșterea copiilor.

Despre participarea activă a 
femeilor Ia dezvoltarea continuă a 
economiei naționale au vorbit Du
mitra Antonie, bobinatoare la Uzi
nele „Electroputere" Craiova, Lina 
Ciobanii, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid „1 Mai“, 
București, Minodora Murgu. ingi
neră la Combinatul chimic din 
orașul Victoria, și altele. Ele au 
arătat că femeile aduc, în colecti
vele unde lucrează, o substanțială 
contribuție la creșterea producției, 
a productivității muncii, la reduce
rea prețului de cost și îmbunătăți
rea continuă a calității produse
lor.

Vorbitoarele au subliniat că fe
meile care lucrează în industrie își 
sporesc necontenit bagajul de cu
noștințe tehnice și de cultură gene
rală, fapt ce se reflectă în stăpîni- 
rea competentă a mașinilor mo
derne. a proceselor tehnologice 
avansate. Astfel, la uzina ,,Electro
nica'1 din București, din cele 2 620 
femei, circa 1 000 au absolvit sau 
frecventează școli medii și su
perioare. Totodată, delegatele din 
unități industriale au arătat că ri
dicarea calificării, specializarea 
femeilor și. în general, perfecționa
rea profesională trebuie să stea mai 
mult în atenția comitetelor sindi
cale. a comisiilor femeilor. O deo
sebită grijă manifestă femeile din 
fabrici și uzine față de sporirea 
continuă a calității produselor, față 
de lărgirea gamei de sortimente, 
solicitate de consumatori.

La Fabrica de confecții și trico
taje București — a arătat Rada 
Chirculescu, controlor tehnic de 
calitate — colectivul de creație, 
format aproape în exclusivitate din 
femei, folosește în mod curent con
sfătuirile cu cumpărători, artiști, 
lucrători dîn comerț, participă la 
concursuri internaționale. în scopul 
ridicării continue a calității pro
ducției.

în viața satelor noastre, în mun
ca pentru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii, femeile 
ocupă un loc important. Despre a- 
ceasta au vorbit Eugenia Perian, 
președinta cooperativei agricole de 
producție Teremia, regiunea Banat, 
Petra Penciu. brigadieră la coope
rativa agricolă Vărăști, regiunea 
București, Maria Topană, pre
ședinta comisiei femeilor din C.A.P. 
Bălăceanu, regiunea București. 
Vorbitoarele au împărtășit din ex
periența dobîndită de femeile care 
muncesc în sectoarele zootehnic și 
legumicol din cooperativele agri
cole.

în consiliul de conducere al co
operativei noastre — a spus Gher
ghina Cojocaru, președinta coope
rativei agricole „1 Mai" din co
muna Cuza Vodă, regiunea Bucu
rești — au fost alese 7 femei, iar 
dintre cei 12 șefi de echipă, 9 sînt 
femei, care se remarcă prin acti
vitatea lor. în schimb, Constanța 
Ciontu. președinta Comitetului re
gional Oltenia al femeilor, a ară
tat că în această regiune există 
o singură femeie președintă de 
cooperativă agricolă de producție, 
iar în funcția de vicepreședinte 
sînt doar 49 de femei, cifră de 
asemenea nesatisfăcătoare.

S-a subliniat importanța colabo
rării comisiilor femeilor din coo
perativele agricole de producție cu 
consiliile de conducere pentru asi
gurarea unor condiții din ce în ce 
mai bune de lucru femeilor, în 
special mamelor cu copii mici, bu
nei funcționări a grădinițelor.

Tovarășul Vasile Vîlcu. membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, a relevat 
munca rodnică a celor 5 400 000 ță
rănoi cooperatoare pentru dezvolta
rea cooperativelor și sporirea pro
ducției agricole.

înfățișînd acțiunile întreprinse de 
U.N.C.A.P. pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii, stabilit 
de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că tărăncile, inginerele, tehni- 
cienele din agricultură vor contribui 
printr-o muncă susținută la conti
nua întărire a cooperativelor, la în
florirea satelor.

Este justă — a spus președintele 
U.N.C.A.P. — critica referitoare la 
promovarea încă nesatisfăcătoare a 
femeilor în funcții de răspundere 
în agricultura cooperatistă. Este 
necesară mai multă preocupare 
pentru atragerea unui număr mare 
de femei care să lucreze în sec
toarele creșterii animalelor, păsă
rilor, viermilor de mătase, legumi
col. în această direcție, cît și în 
antrenarea unui număr mai mare 
de femei la diferite forme de pre
gătire profesională, consiliile de

conducere ale cooperativelor vor 
colabora strîns cu comitetele și co
misiile femeilor.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, a spus Ion Preoteasa, secretar 
al U.G.S.R., apreciază în mod deo
sebit aportul pe care-1 aduc fe
meile în rezolvarea multiplelor 
sarcini ce stau în fața sindicate
lor. Cele aproape 170 000 de femei 
alese în organele sindicale sînt o 
vie mărturie a atragerii lor în 
sfera largă a muncii obștești or
ganizată de sindicate, unde co
laborarea dintre acestea și comi
tetele de femei devine nu numai 
utilă dai’ și necesară.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la o serie de domenii în 
care această colaborare se impune 
a fi îmbunătățită. Astfel, va trebui 
să se militeze cu mai multă per
severență pentru combaterea u- 
nor manifestări de neîncredere și 
subapreciere a muncii femeilor cît 
și împotriva tendințelor de tratare 
ușuratecă a legăturilor familiale, 
în organizarea procesului de pro
ducție, sindicatele împreună cu 
comisiile de femei vor veghea a- 
supra respectării legislației cu pri
vire la ocrotirea femeii, avîndu-se 
în vedere că ele sînt totodată 
mame și soții, calitate în care au 
importante răspunderi față de so
cietate.

Maria Brănișteanu, președinta 
Comitetului orășenesc al femeilor 
Petroșani, Valentina Negriei, pre
ședinta Comitetului orășenesc al 
femeilor Constanța, și alte delegate 
s-au ocupat în cuvîntul lor de 
contribuția femeilor la gospodări
rea și continua înfrumusețare a 
orașelor și satelor.

Prin hărnicia și aptitudinile lor 
gospodărești femeile au obținut în 
ultimii ani rezultate frumoase în 
păstrarea și îngrijirea locuințelor, 
a construcțiilor social-culturale, în 
extinderea și amenajarea spațiilor 
verzi, plantarea de flori și arbori 
și în alte acțiuni gospodărești. 
Vorbitoarele au amintit o serie de 
inițiative întreprinse în această 
direcție, în strînsă colaborare cu 
sfaturile populare.

Cele aproape 70 000 de femei din 
Constanța aduc o însemnată con
tribuție la înfrumusețarea orașului, 
în această primăvară, femeile au 
luat parte la plantarea a peste un 
milion de fire de flori, peste zece 
mii arbori și arbuști, la amenaja
rea de noi parcuri și zone verzi, la 
împodobirea falezelor.

Referindu-se la unele lipsuri în 
ceea ce privește organizarea spa
țiilor de joacă pentru copii, vor
bitoarele au propus ca la proiec
tarea și amenajarea acestora, sfa
turile populare să consulte și să 
antreneze într-o mal mare măsură 
comitetele și comisiile femeilor.

Aurelia Sandu, vicepreședinta 
cooperativei meșteșugărești „Mun
citoarea" din Topoloveni, regiunea 
Argeș, și alte delegate de la sate 
au vorbit despre activitatea des
fășurată de comitetele femeilor 
pentru păstrarea și valorificarea 
comorilor de artă populară. Ele au 
arătat că este necesar ca femeile 
tinere de la sate să fie ajutate să 
învețe cum să-și înfrumusețeze lo
cuința prin însușirea meșteșugu
lui artei noastre populare.

Comitetele și comisiile femeilor, 
au arătat vorbitoarele, trebuie să 
atragă într-o mai mare măsură 
femeile Ia sprijinirea acțiunilor în
treprinse de sfaturile populare în 
direcția bunei gospodăriri a ora
șelor.

O atenție deosebită au acordat 
multe delegate și invitate proble
melor legate de consolidarea și 
întărirea familiei, de creșterea și 
educarea copiilor. Consolidarea fa
miliei — au subliniat ele — nu este 
numai o problemă a celor doi 
soți ; ea interesează întreaga so
cietate.

Socialismul a creat femeilor 
condiții pentru a-și putea pune în 
valoare întreaga capacitate de 
muncă. Femeile au menirea, de o 
deosebită frumusețe și noblețe, de 
a educa tînăra generație, au arătat 
Eleonora Mărculescu, președinta 
Comitetului regional al femeilor 
Galați. Elisabeta Moszorjak, mun
citoare la fabrica de încălțăminte 
„Crișul“-Oradea, și alte vorbitoare.

Poporul nostru a acordat mamei 
o înaltă cinstire, oglindită încă din 
timpuri străvechi în tezaurul fol
clorului românesc, ca și în nenu
mărate pagini de literatură și 
opere de artă. Cu atît mai mult 
este prețuită femeia-mamă astăzi, 
cind misiunea ei a căpătat o sem
nificație superioară.

Mina Agiu, veche militantă a 
mișcării muncitorești, după ce a 
vorbit despre condițiile grele în 
care munceau și trăiau femeile în 
trecut, a arătat: însutită este as
tăzi bucuria de a crește copiii pa
triei libere, cînd la dispoziția pă
rinților și a copiilor se află con
diții atît de favorabile.

Un accent deosebit au pus nu
meroase vorbitoare pe necesita
tea unei colaborări mai strînse 
între școală și familie. Totodată, 
a fost subliniată necesitatea lăr
girii rețelei de creșe, cămine, gră
dinițe.

Ca o problemă de mare însem
nătate socială a fost considerat nu
mărul mare de întreruperi re
petate de sarcină. Este de da
toria noastră, a medicilor — 
au arătat Constanța Gușiță, medic 
din Suceava, Emilia Manta, medic 
din Maramureș — să lămurim ti
nerele căsătorite cu privire la 
repercusiunile negative ale între
ruperii sarcinii asupra sănătății. 
S-a cerut totodată îmbunătățirea 
legislației în această privință.

Practica socială — menționa 
Florica Andrei, judecătoare la Tri
bunalul Suprem — demostrează că 
în familiile unite, cu relații armo
nioase între soți, cresc copii sănă
toși, energici, cu dragoste de via
ță. Multe vorbitoare s-au ridicat

împotriva ușurinței cu care se 
desfac căsătoriile. Divorțul, așa 
cum s-a arătat, are grave impli
cații sociale, consecințe negative 
în primul rînd asupra educării co
piilor. Recomandindu-se mai mul
tă exigență instanțelor judecăto
rești în această privință și îmbu
nătățirea ținor prevederi legale 
prea îngăduitoare față de atitudi
nea de desconsiderare a familiei 
și a educației copiilor, s-a men
ționat îndatorirea comitetelor și 
comisiilor de femei, a celorlalte fo
ruri competente, de a desfășura o 
mai intensă și mai diferențiată ac
tivitate cultural-educativă îndrep
tată spre consolidarea familiei.

Pentru femei are o mare impor
tanță ușurarea muncii casnice și 
buna deservire în unitățile comej- 
ciale, au arătat mai mul ie vorbi
toare. printre care Elena Mușat, 
responsabilă de magazin la Plo
iești. Dezvoltarea producției de 
aparate și utilaje gospodărești, de 
prefabricate culinare, extinderea 
și perfecționarea sistemului de de
servire publică vor crea condiții 
mai bune pentru participarea fe
meilor la viața obștească. S-a pro
pus, ca la proiectarea cartierelor 
noi ,să se aibă grijă și de con

struirea de grupuri sociale, cuprin- 
zînd diferite servicii de deservire 
care să înlesnească munca femei
lor.

Referindu-se la colaborarea 
U.T.C. cu comitetele și comisiile 
de femei, Floarea Ispas, secretară 
a C.C. al U.T.C., a subliniat, între 
altele, preocuparea organizațiilor 
U.T.C. în vederea educării tinere
lor. în spiritul unor convin
geri sănătoase despre rolul so
cial al familiei. Vom ajuta tine
rele — a spus vorbitoarea — să 
înțeleagă răspunderea ce le revine 
în familie pentru echilibrul și sta
tornicia căminelor, îndatorirea so
cială de a fi soții devotate, de a 
considera o menire imoortantă 
creșterea și educarea copiilor, vii
torul țării.

Una din problemele discutate a 
fost activitatea politică și cultural- 
educativă în rîndul femeilor. Nu
meroase vorbitoare au relevat ne
cesitatea ca, pe baza analizei mai 
profunde a realităților din fiecare 
localitate și din viața fiecărui co
lectiv de muncă, a consultării ma
selor largi, să fie inițiate și orga
nizate acțiuni care să răspundă in
teresului femeilor, să le fie de folos 
în muncă, în viața de fiecare zi. 
Așa cum remarcau Tamara Do- 
brin, prorector al Universității din 
București, prof. univ. Elena Jean- 
renaud, președinta Comitetului re
gional al femeilor Iași, Maria Ră- 
dăvoi, președinta Comitetului re
gional al femeilor Bacău, Elise 
Schorwerth, directoarea căminului 
cultural din Tîrnăvioara, raionul 
Mediaș, și alte vorbitoare, comite
tele și comisiile femeilor trebuie 
să vină în întîmpinarea cerințelor 
și necesităților diferitelor categorii 
de femei, organizînd manifestări 
culturale diferențiate în raport cu 
nivelul de pregătire și cu preocu
pările lor.

Din dezbateri a reieșit. îndatori
rea comitetelor și comisiilor fe— 
meilor de a răspunde în mai mare 
măsură interesului maselor largi 
ale femeilor pentru cunoașterea și 
aprofundarea politicii partidului 
nostru și în. special a problemelor 
importante ce se desprind din do
cumentele celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

In cadrul muncii educative des
fășurate în rîndul femeilor — 
au arătat Paraschiva Dumitru, în
vățătoare în comuna Ungureni, 
regiunea Argeș, Suzana Galpal. 
vicepreședintă a Sfatului popular 
al regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, și multe alte vorbitoare — 
o importanță deosebită o are și 
răspîndirea cunoștințelor științifi
ce, pentru formarea concepției 
înaintate despre lume și viață, 
combaterea prejudecăților, a vede
rilor înapoiate.

A fost relevată experiența po
zitivă dobîndită de comitetele fe
meilor în organizarea unor ma
nifestări care au contribuit la cul
tivarea sentimentului patriotic.

Creșterea nivelului cultural al 
femeilor impune și dezvoltarea în 
permanentă a mijloacelor și forme
lor activității culturale. Ion Mo
rarii, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, s-a 
ocupat în cuvîntul său de expe
riența valoroasă obținută de 
C,S-C,A„ în colaborarea cu comi
tetele femeilor, îndeosebi în orga
nizarea lectoratelor, El a relevat 
totodată și unele neajunsuri în 
ceea ce privește educația cultural- 
artistică a femeilor. Pe lingă iniția
tive demne de laudă — întîlniri cu 
oameni de artă și cultură, mese ro
tunde, conferințe, simpozioane, co
locvii — se mai manifestă totuși un 
oarecare formalism, o insuficientă 
preocupare pentru diferențierea 
manifestărilor. Vorbitorul a subli
niat îndatorirea comitetelor de cul
tură și artă de a întări conlucrarea 
cu comitetele femeilor.

Relevînd condițiile deosebite de 
care se bucură în patria noastră 
femeile intelectuale, indiferent de 
naționalitate, acad. Raluca Ripan, 
președinta filialei din Cluj a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, noeta Ana Tăușan, artista e- 
merită Eva Trenka, de la Opera 
Maghiară din Cluj. Elena Leuștean 
Popesen, maestră emerită a. spor
tului. Pop Simion. vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, au scos în 
evidență marile răspunderi ce re
vin creatorilor de valori spirituale 
în formarea viitorilor specialiști, 
în dezvoltarea învățămîntului, ști
inței, artei, culturii, sportului.. Cei 
ce activează pe tărîmul științei și 
culturii sînt chemați șă sprijine 
cu mai mult spirit de inițiativă, cu 
talentul și puterea lor de muncă, 
acțiunile comitetelor și comisiilor 
femeilor, să contribuie la lărgirea 
orizontului de cultură generală al 
femeilor. Se așteaptă de la crea
tori opere de înaltă valoare, care 
să corespundă cerințelor actuale, 
să reflecte schimbările profunde 
ce au loc în viața politică. econo
mică și socială a țării.

De la tribuna Conferinței, au 
adus salutul organizațiilor pe care 
Ie reprezintă oaspetele sosite de 
peste hotare : Rosa Jasovieh-Pan- 
taleon, secretară generală a Fe
derației Democrate Internaționale 
a Femeilor, Elena Prosvetova. 
membră a prezidiului Comitetului 
Femeilor Sovietice, Yang Yun-yji, 
secretară a Federației Naționale a 
Femeilor din Republica Populară 
Chineză, Fechnda Marinelli, dele-

gată a Uniunii Femeilor Italiene, 
Diop Caroline, secretară generală 
adjunctă a Conferinței Femeilor A- 
fricane, Rada Todorova, președinta 
Comitetului Femeilor din R. P. Bul
garia, Krystyna Gromkowa, secre
tară a Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Polonă, Dembele 
Dicko Tata, membră a Comisiei 
Sociale a Femeilor din Republica 
Mali, Eva Palmer, președinta U- 
niunii de Stînga a Femeilor Sue
deze, Irmgard Dittmann, pre
ședinta Comisiei de revjzie a 
prezidiului Uniunii Democrate a 
Femeilor din R. D. Germană, 
Fritzi Lustman, membră a Secre
tariatului Uniunii Democrate a 
Femeilor din Austria, Bozena He- 
leckovă, membră a Comitetului 
Femeilor Cehoslovace, Dr. Aiurza 
Targon, membră a prezidiului Co
mitetului Executiv al Femeilor 
Mongole, Laila Agrama, repre
zentanta Federației Generale a 
Femeilor Arabe. Nada Novak, 
președinta Conferinței pentru 
activitate socială a femeilor din 
Bosnia și Herțegovina, Aouachria 
Neftaha, membră a Uniunii Pro
gresiste a Femeilor Marocane, Le- 
Thi Xuyen, vicepreședinta Uniu
nii Femeilor Vietnameze. Janinne 
Michel, membră a Secretariatului I 
Național al Uniunii Femeilor 
Franceze, Annette Lange, învăță
toare, delegată a femeilor din 
R. F. Germană, Lonti Gyorgyne, 
membră a Comitetului Executiv 
al Consiliului Național al Femei
lor din R. P. Ungară, Ana Alanso, 
delegata femeilor spaniole, Gioi 
Gîm-Za, vicepreședintă a Comi
tetului Central al Uniunii Femei
lor din R.P.D. Coreeană, Ester 
Brinch, președinta Federației Fe
meilor Daneze, Vimla Farooqui, 
secretara Federației Națiopale a 
Femeilor Indiene, Hamako-Ma- 
țuzaki, membră a Comitetului 
Executiv al Federației Orga
nizațiilor Femeilor Japoneze, 
Thalia Kolyva, președinta Uniunii 
Panelenice a femeilor, Anna Maria 
Lopez, membră în conducerea miș
cării democratice a femeilor por
tugheze, Abdessemed Rabia, mem
bră a Uniunii Naționale a Femeilor 
Algeriene, Siiri Lehmonen, preșe
dintă a Uniunii Democrate a Fe
meilor din Finlanda, Ivonne Tol
man, președinta Federației inter
naționale a femeilor de carieră ju
ridică, Anita Turlet, secretară ad
junctă a Uniunii Femeilor din Gua
delupa, Agathi Kristoudalidou, 
membră în Consiliul General al 
Federației pancipriote a organizați
ilor de femei din Cipru, May Byr
ne, membră în Adunarea Națio
nală a Femeilor din Anglia, Mar
tha de Tamayo, vicepreședinta U- 
niunii Naționale a Femeilor Mexi
cane, Maria Celia Bidon Chanal. 
membră a Secretariatului Național 
al Uniunii Femeilor din Argentina. 
Cisse-Jeanne Martin, reprezentanta 
secției feminine a Partidului De
mocrat din Guineea, membră a Bi
roului Federal din Kîndia — secre
tară generală a Conferinței Femei
lor Africane.

Aplaudate cu însuflețire de asis
tență, oaspetele au înfățișat aspecte 
ale activității femeilor din țările 
lor, s-au referit la acțiunile femei
lor din lumea întreagă pentru 
drepturi și libertăți democratice, la 
probleme ale solidarității femeilor 
în lupta împotriva acțiunilor agre
sive ale imperialismului, pentru 
pace și progres social, pentru feri
cirea copiilor, și-au manifestat 
sprijinul fată de lupta eroică a 
femeilor vietnameze, a întregului 
popor vietnamez. Delegatele or
ganizațiilor din alte țări au urat 
succes lucrărilor Conferinței Națio
nale a Femeilor, noi realizări în 
activitatea desfășurată de mișcarea 
femeilor din țara noastră.

în cursul ședinței de vineri seara 
a Conferinței au mai luat cuvîntul 
Șerban Tudorița, muncitoare la 
Combinatul avicol-Brăila. și Mia 
Groza, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor.

DARURI OFERITE
DE DELEGAȚIILE STRĂINE

Reprezentantele organizațiilor 
feminine de peste hotare, partici
pante la lucrări, au oferit Prezidiu
lui Conferinței daruri din partea 
organizațiilor pe care le reprezintă.

Tovarășă Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, a mulțumit călduros 
oaspetelor pentru darurile oferite.

(Agerpres)

Aportul social al
Există în această tară o 

sută de femei excepționa
le. Ele sînt pline de far
mec. Ele poartă bine 
capul pe umăr, au statu
ra dreaptă, mersul undu- 
ios (poate fiindcă mama, 
bunica ori străbunica lor 
de cine știe cînd purtau 
cofa pe cap sau pe umăr). 
Ele merg fără grabă, ne- 
desprinse de pămînt, to
tuși dansînd parcă. Ele 
au o mare înrădăcinare ; 
în același timp își înalță 
statura în soare, zvelte, 
sculptate ca un stîlp de 
pridvor. Ochii lor sînt de 
umbră și sînt de lumină, 
frumusețea vine dinăun
trul lor, lămurită printr-o 
lungă clătire cu zările pe 
care acest popor s-a miș
cat dintotdeauna. Este în 
ființa lor ceva sfios și pu
ternic, un cumpăt și o 
pornire, o neistovită sete 
de viață și un astîmpăr 
îndelung distilat, cum e 
țuica limpezită de prună 
ori vinul vechi, uleios. Ele 
au o putere lăuntrică ce 
nu este numai a lor, ce s-a 
zidit în ele după sute de 
ani de eforturi și de plă
mădiri neîntrerupte, ple- 
cînd de la matca ființei 
noastre seculare.

Aceste o sută de femei 
șl fete circulă printre noi

și mereu ne e dat să 
întîlnim cîte una. Ele 
lucrează cu mintea ori 
cu brațele. Ele trec une
ori pe stradă. Unele sînt 
în fabrică, altele în vreun 
colț de țară, la un pat de 
bolnav, la o balanță de 
laborator. Unele stau în 
gospodăria lor. Cîteva se 
ridică acum din banca de 
școală. Ele lucrează cu 
mintea ori cu brațele, dar 
lucrează foarte mult și cu 
sufletul. Ele poartă acest 
suflet în care s-au plămă
dit multe suflete de logod
nice, mame, soții. Ele îl 
aduc de departe, acest su
flet și ni-1 dau nouă, pre
zentului nostru. Ele rezu
mă, în grație și simțire a- 
leasă, prezentul nostru și 
totodată obîrșia lui.

Aceste o sută de femei 
sînt fine, au o finețe na
turală. Murdăria nu le a- 
tinge, nici vulgaritatea, ’n 
fața lor, a marii lor desă- 
vîrșiri și simplități oricine 
se sfiește să coboare gîn- 
dul. Lor li se vorbește ale- 
gînd cuvintele, potrivin- 
du-le și înălțîndu-le me
reu. Li se vorbește frumos 
și după ce au plecat. Li 
se vorbește frumos și în 
somn, în vis. Ele fac, 
fiind sufletește frumoa
se, marea faptă a e-

Paul EVERAC

purării gîndurilor noastre 
obișnuite, dar totodată, 
fiind vii și concrete, nu ne 
lasă să alunecăm sprq 
iluzia unor zări fără mar
gini, ci aduc și împlîntă 
frumosul pe pămîntul ro
bust, așa cum Voronețul 
împlîntă veșnicia pe o pa
jiște înverzită.

Aceste o sută de femei
spun lumii despre noi tot 
atît cît spun statuile și 
muzeele. Ele concen
trează gustul umanului 
cum concentra ambrozia
pe cel al zeescului, și ne 
permit să ne figurăm O- 
îimpul, adică izvoarele 
culturii europene. Prin re
ceptivitatea lor caldă față 
de ideile generoase, ele 
fac opera de translație a 
valorilor culturii, dospesc 
sămînța spirituală a crea
ției. Fiindcă ele preschim
bă, ca nimeni altul, ideea 
care de multe ori e un
fulger tăios, într-un fapt 
de cultură, adică de sen
timent organic, de viață și 
trăire. Ele transformă lu
mina în căldură, realizînd 
astfel una din cele mai

De Z iua grănicerilor

OSTAȘUL

de la frontieră
Pe cote de munte, 

pe țărm de ape, la 
margini de cîmpie, ini
mă lingă inimă, ve
ghează necurmat la 
frontierele patriei gră
nicerii. Acolo, pe gra
niță, înșirîndu-se pe 
linia bornelor tricolo
re — pietre sfinte de 
hotar românesc — mi
litarii trupelor de gră
niceri își fac cu dem
nitate datoria, stră- 
juind cu vigilență și 
bărbăție slăvițul pă
mînt strămoșesc.

Grănicerul e frate 
bun cu piscul de 
cremene, cu stejarul 
falnic, cu Dunărea 
și Marea, cu mările de 
grîne ale Bărăganului, 
cu salbele de lacuri 
sclipind în soare. Ve
ghea lui nu cunoaște 
tihnă. Ochiul grănice
rului e mereu treaz, 
în miez de zi, în ceas 
de amurg sau în adine 
de noapte. De la pos
tul său de onoare nu-l 
clintesc nici viscolele, 
nici gerurile aspre, 
nici vînturile șfichiui- 
toare, nici arșița și 
nici revărsările de ape. 
Pe linia de frontieră 
stau de santinelă ti
neri în inimile cărora 
arde viu flacăra iubi
rii de țară, pe ale că
ror chipuri e întipări
tă mândria că li s-a 
dat în pază viața și 
munca poporului, tre
cutul de glorie și pre
zentul prosper al Ro
mâniei, mărețul ei 
viitor comunist. Pur
tând în suflet, ca pe o 
comoară, chipul patri
ei iubite, grănicerii se 
consideră într-o per
manentă misiune de 
luptă. Alături de mili
tarii celorlalte arme, 
ei apără pămîntul 
stropit din belșug de 
sîngele atîtor genera
ții de neînfricați luptă
tori pentru o Româ
nie unită, independen
tă, suverană și înflo
ritoare. Jurămîntul 
rostit de grăniceri în 
fața patriei și a po
porului muncitor îi 
investește pentru tot

deauna cu cea mai 
înaltă răspundere a- 
colo, la margini de 
țară.

Numai cine i-a cu
noscut pe grăniceri 
la ei acasă, în piche
tele care constituie a- 
deseori așezări ome
nești dintre cele mai 
izolate, își poate da 
seama că misiunea lor 
nu e deloc ușoară, că 
natura pe care au în
drăgit-o atît de mult 
declanșează uneori 
forțe oarbe în calea 
cărora nu poate să 
reziste decît un trup 
oțelit, o inimă cuteză
toare, un ochi pătrun
zător și o voință de 
neînfrînt.

Pregătirea de spe
cialitate le-a ascuțit 
auzul, le-a întărit vă
zul, i-a învățat să des
lușească cele mai în- 
cîlcite urme, să dedu
că dintr-un noian de 
zgomote pe cel sus
pect. Astfel de luptă
tori pregătește de 
mulți ani căpitanul 
Nicolae Costache, a 
cărui pasiune grăni
cerească o moștenește 
de la tatăl său care, 
și în vremea ostășiei, 
și în timpul războiului 
antihitlerist, a făcut 
parte dintr-o unitate 
militară de grăniceri.

Cuvinte de laudă se 
pot spune și despre 
modul cum. își face 
datoria căpitanul I. 
Danciu. Subordonații 
săi sînt cu toții purtă
tori ai înaltului titlu 
„Militar de frunte". 
Secretul succeselor sa
le ? 11 desprindem din 
propria lui mărturie : 
„Pregătirea de specia
litate a grănicerului se 
împletește armonios cu 
educația lui patrioti
că. Grănicerul are 
nevoie nu numai de 
cunoștințe și de boga
te virtuți ostășești, ci 
și de acea puternică 
flacără interioară ca- 
re-l ajută să fie neîn
fricat : iubirea de pa
trie".

In numele patriei și 
pentru liniștea ei se

pregătesc cu sîrg și 
grănicerii comandați 
de căpitanul C. Popa, 
a cărui subunitate a 
cucerit pentru a 5-a 
oară consecutiv titlțil 
de frunte. Adăugăm că 
astăzi toate piehetele 
din subordinea căpi
tanilor R. Cojan și I. 
Grigorian și ale mul
tor comandanți comu
niști sînt deținătoare 
ale titlului care atestă 
o pregătire superioa
ră. multilaterală — 
titlul „Subunitate de 
frunte".

In timpul vizitelor pe 
care le-am făcut pe 
graniță, m-a impresio
nat de fiecare dată 
dragostea ce unește pe 
grăniceri de oamenii 
muncii. Nu sînt rare 
cazurile cînd popu
lația ajută pe grăni
ceri în îndeplinirea 
misiunilor de pază, 
sporind vigilența la 
hotare, după cum am 
ascultat multe fapte 
grănicerești care gră
iesc despre grija și 
respectul ce-l au mi
litarii de pe fron
tieră față de viața 
și avutul oamenilor 
muncii. Si azi se vor
bește despre abnega
ția cu care militarii 
din subordinea maio
rului O. Staneu au 
participat la salvarea 
bunurilor sătenilor pe 
timpul unei calami
tăți naturale, despre 
caporalul T. Comun 
și subordonații lui 
care au .muncit eroic 
pentru salvarea bunu
rilor aflate în maga
zia unui șlep cuprins 
de flăcări.

Figura bărbătească, 
dîrză și demnă a os
tașului de pe graniță 
are de-acum un sens 
simbolic. 11 vezi parcă, 
strîngînd cu forță 
arma la piept, stînd 
de veghe lingă borna 
de hotar pe care este 
zugrăvită mîndra ste
mă a României socia
liste.

locotenenl-colonel 
loan COSTEA

modelului
importante mutații din 
lume.

Pe aceste o sută de fe
mei le simți prezente în 
viața morală a țării. Ele 
nu au poate o contribuție 
teoretică însemnată și 
poate nu și-au pus vreo
dată în aînd să se ocupe 
de morală în mod delibe
rat. Ele sînt morala, con
stituie morala prin exis
tența lor. Existența lor nu 
e codificată, are dezinvol
tura vieții, are toate spon- 
taneitățile decurgerii natu
rale, toată forța ofensivă 
a frumuseții. Ele sînt natu- 
ralmente morale, nu prin 
rețineri, ci dimpotrivă prtn 
prezența vie în mijlocul 
zămislirii de bine și de 
frumos. Nu poți gîndi un 
lucru cu adevărat înalt 
fără să ai conștiința că 
cele o sută de femei te 
vor înțelege dintr-o da*ă, 
vor consimți cu tine. Nu 
poți face o faptă de merit 
fără ca, instinctiv și tai
nic, să nu contezi pe încu
viințarea lor. Nu poți în
treprinde ceva nepotrivit 
fără să ai teama de a le 
pîngări privirea, de a le 
dezamăgi ochiul sensibil 
la nuanțe.

Avînd o știință în
delungată a îmbinării li
niilor și culorilor, ce vine

din același instinct al ar
moniei din care s-au iscat 
comorile artei noastre, 
avînd o atenție vie pentru 
înnoire unită cu statornic 
respect pentru moduli! 
clasici ai • frumuseții, ele 
fac din puțin, mult, și scot, 
miraculos, din lucruri 
simple, efecte neașteptate. 
Acolo unde ochii altora 
nu văd decît materie bru
tă, ele întrezăresc linia 
semnificativă, forma năs- 
cîndă, faldul frumuseții. 
Ele preschimbă în valoare 
lucruri comune, fiindcă o- 
perează cu puterea vie a 
sentimentului. Eleganța 
vine dinăuntrul lor, din for
ța lor de a înnobila, de a 
mări caratele fiecărui lu
cru prin chiar prezenta lor.

Tot așa măresc ele și 
caratele vorbelor, ale zîm- 
betului, ale gestului. Ele 
nu exagerează strident, nu 
țipă, nu au coșmaruri exis
tențialiste, superlucidități 
bolnăvicioase. Statura lor 
realistă, optimistă, se îm
bracă arareori, ca într-un 
lux al plenitudinii de gînd, 
într-o tristețe decentă, în- 
tr-o întoarcere spre sine 
voalată de visare. Ele nu 
sînt vesele tot timpul și la 
suprafață, nu au trepidația 
veseliei cu orice preț. Lor 
le stă bine și cumpătul, și

tristețea, și optimismul, 
și însingurarea, și în
țelepciunea, și credu
litatea, și mai ales toate 
împreună, dozate și potri
vite de un mecanism sub
til al complexității lor o- 
menești. Ele nu pierd nici
odată, oricît s-ar zbuciu
ma sufletește, dorința de 
mai bine și de mai frumos. 
Ele știu să sufere și să se 
ridice mai limpezite dea
supra suferinței, să iu
bească cu patimă dar si 
cu măreție. Din patimile 
omenești ele decantează 
acel elixir al aspirației 
către sublim care consti
tuie noblețea genului nos
tru.

Eu cred că aceste o 
sută de femei au un rol 
social primordial. Prin 
prezența lor între noi, ele 
confirmă vijtutile vieții, 
ale culturii, ale societății 
noastre Ele dau o direc
ție certă și subtilă efortu
lui social al selecțiunii, 
încoronează filozofia, cris
talizează civilizația.

Poate m-am înșelat eu 
și nu sînt o sută, ci o sută 
de mii, un m’lipn, sau mai 
multe. Cu atît mai bine 
Eu am scris acest elogiu 
primelor o sută dintre ele 
(căci peste tot, în toate 
domeniile există primele o 
sută) numai pentru a afir
ma cît bine fac unei so
cietăți exemplarele cu a 
devărat alese, ce aport 
social are modelul în rîv. 
na de a fi desăvîrșit.
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SECERIȘUL SE APROPIE

AȚI PREGĂTIT MAȘINILE ?

plin în toa-

Importante 
o ședin|â a 
al Consiliu-

De cîteva zile a început recol
tarea mazărei și a orzului de 
toamnă. Grîul, și mal ales soiurile 
timpurii, a început să se pîrguias- 
că în partea de sud șl în vestul 
țării. în scurt timp, strîngerea re
coltei va începe din 
te regiunile.

în preajma acestei 
campanii a avut loc 
Comitetului executiv
lui Superior al Agriculturii. Din 
datele prezentate a reieșit că pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
grîu producția este în genera] 
bună. Aceasta se datorește apli
cării unor cantități mari de îngră
șăminte chimice și efectuării la 
vreme a lucrărilor agricole. Pen
tru strîngerea recoltei, combinele 
și celelalte mașini au fost aproa
pe în întregime reparate. Folosi
rea deplină a întregului parc și a 
mijloacelor cooperativelor agri
cole va asigura executarea recol
tărilor în perioada optimă. în a- 
cest scop Consiliul Superior al A- 
griculturii, în colaborare cu Uni
unea Națională a Cooperativelor 
Agricole, a elaborat un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice. Pe 
baza acestuia, consiliile agricole, 
uniunile și fiecare unitate de pro
ducție au stabilit planuri operati
ve pentru recoltarea și înmagazi- 
narea producției, efectuarea ară
turilor și fertilizarea terenurilor, 
însămînțarea culturilor duble pe 
suprafețe cît mai mari.

Potrivit stadiului de pregătire a 
lucrărilor și condițiilor lor de des
fășurare, Comitetul executiv al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii a stabilit noi măsuri privind 
transportul și înmagazinarea re
coltei, aprovizionarea cu piese de 
schimb, carburanți și materiale.

Aceste măsuri trebuie aplicate 
cu consecvență. Totodată, este 
necesar ca, în fiecare regiune, să 
se ia măsuri operative pentru ca 
pînă la începerea recoltărilor to
tul să fie pregătit în cel mai 
mic amănunt. Așa după cum ne 
relatează corespondenții noștri 
din regiunile Oltenia și Iași, în a- 
ceastă privință mai sînt încă une
le lucruri de pus la punct.

ceste „realizări" nu oglindesc situa
ția reală. S.M.T. Bîrca, bunăoară, 
a raportat terminarea reparațiilor 
la 10 iunie.

„Pînă acum noi am primit 7 
combine, din care 4 nereparate — 
ne spune cu justificată nemulțu
mire ing. Valeriu Cîrstoiu de la 
cooperativa agricolă Gighera".

O precizare :. în situația servi
ciului regional S.M.T. asemenea 
combine nereparate nu apar nică
ieri. în dreptul stațiunii Bîrca, la 
toate categoriile de mașini, 
scris : „reparațiile terminate 
la sută".

Lucrurile nu stau mai bine 
la S.M.T. Caracal. „în seara 
de 10 iunie — ne spunea ingine
rul șef al acestei stațiuni,, Octa
vian Tudoran — toate combinele, 
batozele și celelalte mașini au fost 
gata pentru

Afirmația 
tații. Cînd 
Fălcoiu, nici 
existente n-ar fi putut intra în 
lan nefiind puse la punct.

„N-avem seîndură să reparăm 
rabatoarele. Ne lipsesc șuruburi, 
curele de tobă și alte piese de 
schimb" — ne-a declarat Andrei 
Nedelea, șeful brigăzii a noua care 
deservește această cooperativă 
agricolă.

Cu o săptămînă în urmă însă 
șeful brigăzii raportase că repa
rațiile au fost terminate. La bri
găzile S.M.T.-ului care de
servesc cooperativele agricole din 
Dobrosloveni și Slăveni am găsit, 
de asemenea, combine în repara
ție. Trebuie spus că la o săptămî
nă după ce s-a raportat că S.M.T. 
Caracal „a terminat reparațiile", 
la sediul stațiunii se mai aflau 
încă în lucru unele combine.

Este necesar ca organele locale 
de partid și de stat să ia neîntîr- 
ziat măsuri pentru ca întregul 
parc de tractoare și mașini agri
cole să fie pus în stare de func
ționare în timpul cel mai scurt.

stă 
sută

nici 
zilei

recoltare".
nu corespunde reali- 

au fost trimise la 
o combină din cele 9

Victor DELEANU
coresp. „Scînteii"

Și lucrurile mărunte
au importanța lor

OLTENIA

Una pe hlrtie,
alta pe teren

Majoritatea 
șini și tractoare din regiunea Ol
tenia au organizat temeinic cam
pania de reparații a mașinilor a- 
gricole destinate recoltării păioa- 
selor. Pînă acum cîteva zile au fost 
pregătite pentru a intra în lanuri 
2 727 combine de cereale, 106 com
bine de siloz, 265 batoze, 267 prese 
de balotat și alte mașini agricole. 
Pot fi citate multe stațiuni care au 
reparat la timp și în cele mai bune 
condiții întregul parc de mașini, 
ceea ce va contribui la recoltarea 
cerealelor la timp și fără pierderi. 
Alături de acestea sînt 
unde pentru începerea 
nu s-au 
gătirile.

La 10 
complet
mașinilor agricole care vor lucra 
la .recoltare. Pe hîrtie, unele 
S.M.T.-uri au terminat reparațiile. 
Practic însă, cu o săptămână mai 
tîrziu decît data stabilită, în 
regiune mai existau în reparații 
peste 300 de combine, batoze și alte 
mașini, Si trebuie spus că nici a-

stațiunilor de ma

făcut din timp

însă altele 
campaniei 
toate pre-

încheiatăiunie trebuia 
campania de reparații a

de reparații poate fi

organizare a

unor piese de 
destule greu-

în regiunea Iași, potrivit apre
cierilor tovarășului ing. Constan
tin Pricop, vicepreședinte al con
siliului agricol regional, pregă
tirile pentru recoltare sînt pe 
terminate.

„în unitățile trusturilor Gostat 
Iași și Bîrlad — ni se spune — 
s-au încheiat de multă vreme 
lucrările de reparații la combine 
și batoze. în S.M.T.-uri, cu ex
cepția cîtorva mașini, la care lipsa 
pieselor de schimb ne ține în loc, 
campania
considerată ca încheiată. Serioase 
rămîneri în urmă există însă la 
S.M.T. Vlădeni, Holboca, Podu
Iloaiei și Vaslui, unde pe lîngă
lipsa pieselor de schimb, a inter
venit și slaba 
muncii".

într-adevăr lipsa 
schimb provoacă
tăți. Nici în prezent la întreprin
derea de aprovizionare nr. 6 nu se 
găsesc unele tipuri de rulmenți, 
bucși, ghidaje mari pentru cuțite, 
roți-lanț, pinioane duble, șnecuri 
transversale etc. Totuși, expe
riența unor stațiuni cum sînt cele 
din Tg. Fruțnos, Iugani, Frumuși
ca și Huși, care au încheiat pri
mele pregătirile pentru campania 
de recoltare arată că rezultatele 
puteau fi mai bune. Un scurt 
popas la S.M.T. Holboca este con
vingător în această privință. To
varășul Emilian Pascu, inginerul 
șef al stațiunii, ne spune că din 
102 combine 87 sînt reparate, iar 
din 15 batoze 10 sînt gata. Totuși, 
în stațiune, multe din mașinile

CONSFĂTUIRE CU TEMA

ACTIVITATEA SECTORULUI
DE CONFECȚII

Vineri a avut loc la Brașov o 
consfătuire pe tară organizată de 
Ministerul Industriei Ușoare în 
colaborare cu Ministerul Comer
țului Interior, avînd ca scop îm
bunătățirea activității în sectorul 
confecțiilor și în desfacerea și 
prezentarea acestora de către uni - 
tățile comerciale.

Numeroși participanți au îm
părtășit din experiența lor și au 
făcut propuneri pentru continua 
perfecționare a activității în sec
torul confecțiilor, pe baza organi
zării științifice a producției, lăr
girea materialelor auxiliare, co-

laborarea creatorilor 
rii din comerț, mai 
zentare a confecțiilor 
referatelor prezentate și a discu
țiilor s-a adoptat un plan de mă
suri pentru specializarea și pro
filarea producției de confecții, 
organizarea unor linii tehnologi
ce, întărirea colectivelor de crea
ție, lărgirea colaborării cu casele 
de modă, îmbunătățirea transpor
tului, prezentării și desfacerii 
confecțiilor și altele.

cu lucrăto- 
buna pre- 

etc. Pe baza

(Agerpres).

„reparate" împînzesc curtea ; 
nora le mai trebuie pus un șurub, 
o piuliță etc.

La brigăzile de la cooperativele 
Tomești, Victoria, Mogoșești, ale 
S.M.T.-ului Holboca, care au adus 
din stațiune mașinile la locul de 
lucru nu se găseau sănii pentru 
sacii cu pleavă și colectoare pen
tru paie.

Constatările făcute cu ocazia 
raidului arată că este necesar să 
se ia noi măsuri care să ducă la 
intensificarea reparării și pregă
tirea pînă în cele mai mici amă
nunte a utilajelor care vor fi folo
site în campanie.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

Recoltatul păioaselor bate la ușă. La cooperativa agricolă de producție Văleni-Podgoria, regiunea Argeș, se con
trolează stadiul de vegetafie a griului FOto : Agerpres

în portul Constanța a acos
tat vineri mineralierul „Reșița". 
Construită în Japonia, nava 
are o capacitate de 25 400 
tone d.w„ fiind cea mai mare 
dintre cele aflate în dotarea 
flotei noastre maritime comer
ciale. „Reșița" este prima din 
seria de 8 vase de acest fel 
contractate de țara noastră în 
Japonia.

Pînă la sfîrșitul acestui an, 
capacitatea flotei noastre ma
ritime comerciale se va mări 
cu încă aproape 90 000 tone.

(Agerpres)

ACȚIUNI DE
EXPLOATARE

RAȚIONALA
A SONDELOR

Sfera de activitate a 
colectivului schelei noas
tre se întinde pe zăcă
mintele de țiței din dreap
ta și stînga Oltului, între 
Rîmnicu Vîlcea și Drăgă- 
șani. Deși secțiile de pro
ducție se află la distanțe 
importante unele de alte
le, printr-o judicioasă or
ganizare a muncii brigă
zilor de sondori și prin 
extinderea unor procedee 
moderne de lucru, noi am 
reușit să îndeplinim în 
primele 5 luni ale anului, 
planul producției globale 
în proporție de 101,4 la 
sută. Față de preve
deri, productivitatea mun
cii a crescut cu 1,7 la 
sută, iar valoarea e- 
conomiilor obținute supli
mentar la prețul de cost 
se ridică la peste 800 000 
lei.

Din proprie experiență 
ne-am convins la ce re-

Ftribuna 1 

EXPERIENȚEI
UNAINTATEj

zultate se ajunge cînd în
trecerea este orientată 
spre obiective esențiale, 
cînd se întreprind acțiuni 
ferme, organizate temei
nic, care vizează gospo
dărirea judicioasă a re
zervelor de hidrocarburi, 
exploatarea economică și 
Tatională a tuturor zăcă
mintelor. Traducînd în 
viață această sarcină im
portantă trasată petroliști
lor de Directivele Congre
sului al IX-lea al partidu
lui, atenția întregului co
lectiv a fost îndreptată în 
direcția creșterii coefici
entului de exploatare a 
sondelor. Ceea ce consi
der că merită relevat este 
îmbunătățirea organizării 
muncii brigăzilor și, înde
osebi, a celor de inter
venție, în așa fel ca 
timpul neproductiv al son
delor să fie 
descreștere.

în secțiile 
cel mai 

lucrări este 
brigăzile de interven- 
la sondele în pompaj.

în continuă

schelei noas- 
mare volum 

executat
tre 
de 
de 
fie . __ ,_ . ,
în sectorul Otești, datori
tă vîscozității ridicate a 
țițeiului, sînt antrenate 
spre sonde cantități mari 
de nisip. Pentru efectua
rea operației de deblo
care a perforaturilor se 
consumă aproximativ 40 
la sută din totalul tim
pului afectat lucrărilor de 
intervenție 
structură, 
găsită o 
entă pentru 
timpului de execuție a o- 
perațiilor. în acest scop, 
conducerea schelei a al
cătuit un colectiv de teh
nicieni și economiști, care 
a luat In studiu și a pus 
la punct un sistem avan
tajos de normare și coin
teresare a sondorilor de 
la intervențiile pentru cu
rățirea sondelor. în para-

pe această 
Trebuia, deci, 

soluție efici- 
scurtarea

lei, a fost întărită asisten
ța tehnică în toate schim
burile, s-au montat instala
ții de manevră la sondele 
care au nevoie de inter
venții mai dese etc. Re
zultatele se concretizează 
în reducerea timpului ne
productiv, în îmbunătăți
rea calității lucrărilor și 
creșterea perioadei de 
funcționare a sondelor în
tre două operații de cu
rățire. A crescut, de ase
menea, cîștigul muncito
rilor de la intervenție.

îmbunătățirea organiză
rii muncii brigăzilor și, 
îndeosebi, a celor de in
tervenție, este doar unul 
din „izvoarele” exploată
rii raționale a sondelor. 
Este cunoscut că, după o 
anumită perioadă de 
punerea în funcțiune 
sondelor, presiunea 
zăcămînt scade, ceea 
face ca o parte din țiței 
să nu mai poată fi extras. 
Pentru recuperarea lui cît 
mai completă au fost ex
tinse diferite procedee 
moderne de exploatare a 
sondelor. Realizări valo
roase am dobîndit prin 
introducerea injecției de 
gaze și de apă, diferențiat 
de Ia structură la structu
ră. Plusul de producție 
obținut prin aplicarea a- 
cestei metode se ridică 
lunar Ia cîteva mii de to
ne de țiței. Un alt proce
deu este tratarea cu petrol 
lampant a sondelor din 
sectorul Otești, unde ți
țeiul este mult mai vîs- 
cos. Petroliștii au ob
servat că petele lăsate de 
țițeiul din structura Bă- 
beni se pot spăla cu ga
zolină, pe cîtă vreme cele 
cu țiței din sectorul O- 
tești nu se curăță decît 
cu petrol lampant. De aici 
concluzia : introducerea 
petrolului lampant în 
strat ar putea să aibă e- 
fecte pozitive în dizolva
rea hidrocarburilor solide 
ce se depun în perfora- 
turi, sporind afluxul de 
țiței. Soluționarea acestei 
probleme a fost încredin
țată unui colectiv de in
gineri și tehnicieni condus 
de inginerul șef ql între
prinderii, Valeriu Prono- 
vici. După un șir de expe
rimentări, care au dat re
zultate favorabile, s-a tre
cut la aplicarea pe scară 
largă a procedeului. Pînă 
acum au fost tratate cu 
petrol lampant 45 de son
de, obținîndu-se un spor 
de producție 
tone de țiței.

Noi ne-am propus să 
îmbunătățim, 
nuare, activitatea de in
tervenții la sonde. Pen
tru prelungirea perioadei 
de funcționare a sondelor 
cu țiței vîscos și conținut 
mare de nisipuri vom fo
losi mai larg pompajul 
diferențial și tubular. Pe 
unele structuri vom resă- 
pa anumite.sonde care au 
coloanele defecte, spo
rind factorul de recupera
re a țițeiului din zăcămînt.

la 
a 

de 
ce

de 11 000

în conti-

Ing. I. POPESCU 
directorul Schelei 
de extracție Băbeni- 
Argeș

n majoritatea întreprin
derilor forestiere din re
giunea noastră și-au fă
cut drum larg de apli
care unele metode efici
ente de exploatare a 
masei lemnoase. în mul- 

din parchetele I. F.-Cîmpina 
utilizează procedeul sortă- 
definitive a lemnului la

te 
se 
rii 
cioată, iar în parchetele întreprin
derilor forestiere Tîrgoviște, Ne- 
hoiu și Sinaia — metoda exploa
tării în trunchiuri lungi și catarge. 
Extinzînd aceste procedee, colec
tivele unităților forestiere au po
sibilitatea reală să valorifice su
perior materialul lemnos, să re
ducă cheltuielile de exploatare.

Dar, la o analiză mai adîncă se 
constată că acestor metode 
nologice avansate nu li s-a 
și un cadru organizatoric 
punzător de aplicare. Adică, 
teriorul formelor și metodelor ac
tuale de organizare a lucrului și a 
muncii în parchete stăruie o serie 
de neajunsuri, care frînează 
extinderea rapidă a celor mai 
valoroase procedee tehnologice 
de exploatare cît mai comple
tă și economică a lemnului. Cum 
se manifestă aceste neajunsuri ? 
Așa cum s-a desprins și cu prile
jul unei consfătuiri cu activul din 
unitățile forestiere, 
comisia economică 
regional de partid, 
țe sînt generate de 
fundamentată a planului, pe dife
ritele trepte și verigi ale între
prinderilor. La repartizarea sarci
nilor nu s-a ținut întotdeauna sea
ma de condițiile din sectoare, de 
dotarea cu utilaje și mecanisme, 
de forța de muncă existentă. în- 
tr-unul din parchetele întreprin
derii forestiere Nehoiu, de exem
plu, se găseau în stoc, la începu
tul acestui an, peste 2 500 mc buș
teni de fag pentru gater. Dar cei 
care au stabilit programul de pro
ducție al parchetului amintit, pen
tru lunile ianuarie și februarie nu

teh- 
creat 

cores- 
în in-

organizată de 
a comitetului 
unele deficien- 
elaborarea ne-

Cum vor fi lichidate
carențele

organizatorice
din parchetele

forestiere
au prevăzut să se dea în producție 
nici un metru cub de lemn, iar în 
luna martie — numai 400 mc. Din 
această cauză, cele două funiculare 
instalate aici și alte mecanisme nu 
au fost utilizate decît parțial.

Elaborarea superficială a pla
nului operativ de producție dă 
naștere la practici 
încetățenite în unele 
ale întreprinderilor 
Nehoiu, Sinaia și Tîrgoviște, de 
a se doborî cît mai multă masă 
lemnoasă, fără ca materialul să fie 
imediat fasonat. Ulterior, pentru 
realizarea planului și evitarea de
precierilor, se dau în producție nu
mai buștenii, lemnul subțire și cel 
de foc valorificîndu-se cu mare 
întîrziere. în parchetul Valea 
Grecului de la I.F. Sinaia, de 
exemplu, din luna aprilie 1965 și 
pînă în luna februarie din acest 
an nu s-a fasonat și exploatat nici 
o cantitate de lemn de foc și crăci.

ca cele 
sectoare 

forestiere

COINTERESAREA COOPERATORILOR
LA RECOLTAREA FlNEȚELOR

în tara noastră, fînețele 
naturale ocupă suprafețe 
întinse. în unele regiuni 
ca Maramureș, Hunedoara 
etc. ele reprezintă peste 
20 la sută din terenul a- 
gricol. Sînt cooperative a- 
gricole în, care ponderea 
fînetelor este și mai mare.

Recoltarea finului de pe 
fînețele naturale se carac
terizează, în prezent, 
printr-un consum mare de 
forță de muncă. Proble
ma care se pune este or
ganizarea temeinică a re
coltatului, în așa fel îneît 
această lucrare să poată 
fi executată la timp, cu 
consum de muncă și pier-

cu cele per-cooperativei 
sonale ale cooperatorilor.

Anul trecut cooperati
va agricolă Dorolea din 
raionul Bistrița, regiu
nea Cluj, a acordat ca 
plată a muncii, la recol
tatul tinetelor, 25—30 la 
sută din producția obți
nută, fără a se mai 
calcula zilele-muncă ce 
s-ar fi cuvenit pentru 
această lucrare. Coopera
torii fiind cointeresați să 
obțină cit mai multe 
furaje au participat ac
tiv la lucru și au reu
șit să recolteze, pînă la 20 
iulie, o suprafață de 340 
ha din totalul de 428, față

deri cît mai reduse, 
în această privință, 
cointeresarea materială a 
cooperatorilor are un rol 
hotărîtor. Formele de sti
mulare a cooperatorilor 
sînt variate, în funcție de 
condițiile specifice ale fie
cărei cooperative agricole. 
Executarea lucrării pe e- 
chipe, pe baza unor nor
me de muncă bine fun
damentate, și calcularea 
zilelor-muncă cuvenite, se 
aplică în majoritatea uni
tăților. în cele cu forță de 
muncă mai puțină este 
nevoie să se folosească o 
asemenea formă de co
interesare care să atragă 
la lucru, în perioada de 
vîrf, toate forțele de 
muncă aflate în comună.

Retribuirea în natură, 
fără a se mai calcula zi
le-muncă pentru a- 
ceastă lucrare, prevăzută 
de noul statut al coope
rativei agricole, consti
tuie o formă stimulativă 
pentru asemenea condiții. 
Aplicarea ei trebuie să 
fie justificată însă din 
punct de vedere econo
mic, să asigure îmbinarea 
intereselor generale ale

de numai 200 ha în 1963, 
cînd retribuirea muncii la 
recoltat s-a făcut numai 
după zile-muncă. în 1965 
s-au asigurat 800 tone fîn 
față de numai 467 tone în 
1963, iar pentru plata 
muncii s-au dat 315 
tone. De remarcat că în 
anul 1963 nu s-a reparti
zat nici o cantitate de fîn 
lă zile-muncă. Măsura 
amintită a avut ca ur
mare creșterea producției 
de lapte, media pe o vacă 
furajată fiind cu 368 litri 
mai mare în 1965 față de 
1963 ; a crescut și canti
tatea de lapte livrată de 
gospodăriile personale 
ale cooperatorilor. îna
intea recoltatului, consi
liul de conducere al coo
perativei agricole din Do
rolea a repartizat supra
fețele de finețe pe familii, 
în funcție de participarea 
la muncă a acestora.

Un rol de seamă la 
creșterea cointeresării 
prin această formă de 
retribuire îl are stabili
rea justă a cotei părți 
din producție care se a- 
cordă ca plată în natură, 
care trebuie să fie echi-

valență retribuirii pentru 
zilele-muncă calculate 
pentru cosit, uscat, strîns, 
transportat și depozitat 
fînul. în această privință 
Statutul cooperativei a- 
gricole precizează că se 
poate acorda ca plată 
pînă la 30 la sută din 
producție. în cooperativa 
Dorolea s-au acordat 25 
la 
cu 
ha 
cu 
Stabilirea 
unic pentru toate fînețele 
scade efectul stimulativ 
al retribuirii în natură. 
Cântărirea producției ob
ținute, stabilirea cantită
ților cuvenite cooperato
rilor, ca și organizarea 
transportului pentru coo
perativă și membri au 
completat măsurile luate 
în vederea unei chibzuite 
aplicări a retribuirii în 
natură.

Atunci cînd retribuirea 
în natură este forma po
trivită pentru condițiile 
unor cooperative, organi
zarea 
după 
mai 
calea 
nei
Repartizarea fînețelor pe 
familii, diferențiat, după 
numărul de zile-muncă 
realizate, ca și precizarea 
cotei părți din producția 
ce se va acorda ea plată 
în natură trebuie să con
stituie o primă preocu
pare a consiliilor de con
ducere. De asemenea, 
trebuie asigurate condiții 
cît mai asemănătoare 
pentru cooperatori în ce 
privește distanța pînă la 
suprafețele pe care le 
vor recolta, ca și gradul 
de fertilitate al fînețelor.

sută la tinetele bune, 
peste 3 000 kg fin la 
și 30 la sută la cele 
producție mai mică, 

unui procent

introducerii ei, 
exemplul arătat 

înainte, constituie 
pentru obținerea u- 
eficacități sporite.

deoarece prin însăși programarea 
întocmită de conducerea întreprin
derii s-a stabilit să se scoată nu
mai buștenii de gater. Aceste de
ficiențe se întîmplă și pentru că 
Direcția regională a economiei fo
restiere nu controlează cum stabi
lesc întreprinderile sarcinile pe 
sectoare, parchete și brigăzi, cum 
repartizează forțele de care dispun.

Mai sînt și alte probleme asu
pra cărora este nevoie să se con
centreze atenția celor care conduc 
activitatea forestieră în regiune. 
De pildă, în perioada care a trecut 
din acest an au lucrat în brigăzi 
complexe cu acord global circa 60 
la sută din muncitorii parchetelor 
de exploatare — un număr totuși 
mai mic în comparație cu realiză
rile din anul trecut. Firește, se pot 
da diverse explicații. Cert este că 
această metodă de organizare a 
muncii nu poate fi aplicată oriun
de și oricum. Din analizele între
prinse în unitățile forestiere din 
regiune, a reieșit că organizarea, 
în continuare, de brigăzi comple
xe este eficientă numai în parche
tele dotate cu utilaje și mijloace 
mecanice proprii și acolo unde ex
ploatarea lemnului șe poate face 
permanent, în tot cursul anului. 
Dacă nu se ține seama de aceste 
condiții, este posibil ca avantajele 
pe care le oferă această formă 
de organizare să se transforme în 
dezavantaje. Nimerit ar fi ca spe
cialiștii din Ministerul Economiei 
Forestiere și de Ia Institutul de 
cercetări forestiere să analizeze 
temeinic problemele legate de 
munca în brigăzi complexe cu pla
ta în acord global și — comparînd 
rezultatele și experiența unităților 
din diferite regiuni ale țării — să 
stabilească formațiile optime de 
lucru în parchetele de exploatare.

în ultimii ani, parcul de utilaje 
al unităților economiei forestiere 
din regiune a crescut mult prin 
dotarea lor cu ferăstraie mecanice, 
tractoare, funiculare, încărcătoare 
mecanice. Printr-o organizare ra
țională a lucrului și a muncii 
în parchete, gradul de mecani
zare a lucrărilor poate fi însă 
sporit simțitor. într-o serie de în
treprinderi — I. F. Nehoiu, I. F. 
Ploiești — ferăstraiele mecanice și 
alte mecanisme sînt dispersate în 
prea multe parchete și rămpi de 
sortare, fiind folosite sub capaci
tatea lor. în alte unități, stabilirea 
traseelor și amplasarea funicula- 
relor nu au fost bine gîndite. Din 
această eguză, sînt necesare ma
nipulări suplimentare pentru în
cărcarea materialului în mijloacele 
de transport, proporția între nu
mărul muncitorilor auxiliari și cel 
al muncitorilor productivi fiind 
deseori necorespunzătoare.

Unele probleme se ridică și în 
legătură cu asigurarea asistenței 
tehnice la locurile de muncă. în 
prezent, numărul maiștrilor și teh
nicienilor care lucrează nemijlocit 
în parchete este mic. în plus, a- 
ceștia au prea puține cunoștințe 
despre planificarea și organizarea 
muncii, despre funcționarea și în
treținerea utilajelor și mecanis
melor. De aceea, socotesc necesar 
ca forurile tutelare să găsească so
luții pentru calificarea unui număr 
sporit de cadre tehnice cu pregă
tire medie și pentru specializarea 
cadrelor existente în unități. Ar 
trebui întărită, de asemenea, îndru
marea tehnică competentă din par
tea specialiștilor din serviciile teh
nice ale întreprinderilor și ale di
recției regionale.

Cu prilejul consfătuirii amin
tite, conducerile tehnico-admi- 
nistrative, organizațiile de partid 
din întreprinderile forestiere au 
fost îndrumate să ia măsuri pen
tru o mai judicioasă planificare o- 
perativă a producției, pentru per
fecționarea metodelor de exploa
tare și de organizare a muncii, să 
urmărească cu toată atenția cum 
sînt folosite utilajele, mecanismele 
și timpul de lucru, să ridice nive
lul de calificare al muncitorilor și 
maiștrilor. în aceste domenii este 
necesar să sporească și sprijinul 
direcției regionale și Ministerului 
Economiei Forestiere. Forurile 
tutelare au datoria să generalizeze 
acele metode de organizare a pro
ducției care s-au dovedit eficace 
în diferite întreprinderi, să stabi
lească cele mai potrivite forme de 
organizare a muncii în parchete.

Ing. Vasile V. POPOVICI
Secfia de economie 
agrară, Institutul central 
de cercetări agricole

Ing. Vasile CHIVULESCU 
adjunct al comisiei economice 
a Comitetului regional Ploiești 
al P.C.R



PAGINA 4 SCINTEIA

------- I
O

rganizînd această dis
cuție, redacția „Scîn- 
teii" și-a propus să 
releve actualitatea cî- 
torva dintre cele mai

importante aspecte ale procesu
lui de cultivare a patriotismu
lui prin intermediul lecțiilor de 
istorie a patriei. Căci, firesc, 
potențialul educativ al acestei dis
cipline îi conferă rolul de impor
tant instrument al școlii în cu
noașterea de către elevi și culti
varea în rîndurile lor a respectu
lui față de glorioasele tradiții de 
luptă ale poporului nostru. După 
cum au subliniat participanții la 
discuție — profesori din Capitală 
— lecțiile de istorie pot să repre
zinte momente de puternică in
fluențare a tinerei generații. La 
acest deziderat se referă interven
țiile pe care le inserăm în cele ce 
urmează.

I
Cum apreciafi modul In care 
programa și manualele școlare de 
istorie a patriei reușesc sâ va
lorifice valențele educativ-patrio- 
tice ale acestui obiect de studiu !

PROF. STAN CUCU, Liceul „Aurel 
Vlaicu": Școala noastră înfăptuiește 
o nobilă operă patriotică, cultivînd 
în conștiința tineretului dragostea 
și respectul față de glorioasele tra
diții de luptă ale poporului ro
mân. Studiind trecutul poporului 
In diferite etape ale dezvoltării socie
tății umane, lupta lui pentru elibe
rarea națională și socială, factorii care 
au favorizat sau frlnat realizarea nă
zuințelor sale, tineretul învață să 
prețuiască prezentul, cuceririle revo
luționare, independența și suverani
tatea patriei.

Intre tradițiile istorice glorioase șl 
opera patriotică înfăptuită azi de po
porul nostru există o legătură de con
tinuitate organică. De aceea, prezen
tarea faptelor din trecut nu poate 
constitui un scop în sine. Pildele de 
eroism și de apărare a demnității na
ționale din trecutul patriei noastre 
reprezintă, în lecțiile noastre de is
torie, un izvor viu de învățăminte 
actuale pentru elevi, le insuflă do
rința de a lua parte cit mai activă la 
munca pentru înălțarea și înflorirea 
patriei socialiste.

De-a lungul anilor, atît progra
mele cit și manualele, iar o dată 
cu ele întreg procesul de predare 
a istoriei au înregistrat îmbunătă

Editura Meridiane 
a scos recent de sub 
tipar patru „micro
monografii" : plache
te consacrate unor 
artiști plastici ro
mâni, prezentați pu
blicului prin cite o 
selecție de reprodu
ceri și un scurt text 
critic.

Citind foarte scur
ta prezentare pe care 
o face Henri Catargi 
colegului său mai tî- 
năr, Ion Pacea, 
îți poți da sea
ma de ce într-un 
spațiu mult mai mic 
decît al celorlalte 
prefețe, și fiind între 
cei patru autori sin
gurul care nu se o- 
cupă în mod curent 
cu scrisul, el izbuteș
te totuși să dea pa
gina cea mai evoca
toare. Maestrul Ca
targi e un mare ar
tist și el nu se poate 
apropia de subiectul 
său decît ca artist, 
chiar și atunci cînd 
se exprimă în alt 
limbaj decît cel pic
tural ; din scrisul său 
se vede că vorbește 
un om despre alt om, 
un om despre un pic
tor și un pictor’ des
pre un pictor. Aceas
tă înțelegere cordia
lă, subtilă. îi deschi
de posibilitatea de a 
explica pe înțelesul 
oricui, fără ostentația 
specialistului, calită
țile picturii lui Pa
cea, care „simplifică 
sintetic formele, nu 
din comoditate, ci 
din dorința de a a- 
tinge o autentică bo
găție ; el folosește o 
materie hrănită, cu
loarea e îndelung e- 
laborată ; gama lui, 
îndeobște gravă, de
vine în ultimii ani 
din ce în ce mai vi

brantă, artistul înva
ță tot mai bine să 
evite ceea ce era u- 
neori greoi în pictura 
sa, el își propune 
acum să dea sonori
tate negrurilor, pe 
care le întrebuințea
ză tot mai îndrăzneț, 
alături de alburi pre
țioase...".
, Una din preocupă

rile actuale ale criti
cii noastre, aceea de 
a face accesibil unui 
public larg limbajul

mai nou al picturii, 
e ilustrată de prefața 
lui Ion Frunzetti 
la micromonografia 
Brăduț Covaliu și de 
Modest Morariu în 
cele cîtpva pagini 
scrise cu multă înțe
legere — deși într-un 
limbaj cam complicat 
— despre pictorul 
Ion Gheorghiu; au
torul reliefează to
tuși, cred, prea pu
țin rolul imaginației, 
al inteligenței, acea 
strălucire pe care 
o are pictura lui 
Gheorghiu. Inadecva
te, lipsite de con
sistență, mi s-au pă
rut paginile despre 
unul din cei mai de 
seamă sculptori ai 
noștri, Ion Vlad ; 
prefața cuprinde și 
inexactități de in
formare (se vor
bește despre portre
tul lui Luchian ca 
despre un omagiu a- 
dus la semicentena
rul — din acest an — 
al morții marelui pic
tor, cînd e vorba de 
fapt despre o lucrare 
făcută acum circa 20 
de ani).

Imaginile reprodu

MESAJUL
PA TRIOTIC 
al lecției 
de istorie

țiri continue. Momente importan
te ale trecutului nostru de luptă, 
ca răscoala populară de la Bo- 
bîlna, luptele muncitorești din 
perioada crizei economice 1929—■ 
1933, răscoala iobagilor condusă 
de Horia, Cloșca și Crișan, lupta 
pentru făurirea statului național 
român, cucerirea independenței 
naționale sînt înfățișate la un ni
vel științific și pedagogic cores
punzător, într-o perspectivă isto
rică clară, beneficiind de noile 
cercetări de specialitate, expuse la 
nivelul de înțelegere al elevilor. 
Și alte teme au cîștigat mult în 
consistență, îndeosebi prin înfăți
șarea exactă, corespunzător ade
vărului istoric, a rolului maselor, 
prin explicarea evenimentelor în 
interdependență. Manualele edita
te în ultimul timp sînt instrumen
te de muncă prețioase pentru șco
lari. Totuși, am impresia că se re
simte nevoia unei comunicări mai 
calde a faptelor istorice, pentru că, 
din păcate, uneori lecțiile noastre nu 
conțin suficientă substanță emoțională, 
nu au forță de a-i impresiona pe e-

se în cele patru pla
chete ne creează im
presii felurite: la 
Ion Vlad și Brăduț 
Covaliu selecția lu
crărilor pare, în ge
neral, bine făcută ; la 
Ion Pacea, preponde
rența portretelor îl 
dezavantajează pe 
artist; sînt prea puțin 
reprezentate naturi
le sale statice, adese
ori grele de cu
loare vibrantă. Ion 
Gheorghiu e cel mai 
defavorizat: evolu
ția lui din ultimii doi 
ani a adus un spor 
de subtilitate în pic
tura sa, poezia ei a- 
tingînd zone înalte, 
pe care nu le su
gerează alcătuirea 
plachetei de față.

Imaginea pe care 
ne-o oferă azi un ar
tist tînăr, în rapidă 
evoluție, modifică 
mult pe aceea a ope
rei sale de acum doi- 
trei ani. De aceea, 
chiar dacă începutul 
a fost mai greu, de 
acum înainte Editura 
Meridiane ar trebui 
să evite marile întâr
zieri și decalaje, care 
pot face ineficientă 
această „colecție de 
buzunar". Ar fi bine 
să se găsească în vii
tor și posibilitatea de 
a se mări numărul 
reproducerilor în cu
lori.

Cîteva cuvinte des
pre aparatul științific 
al micromonografiilor 
editate : la Ion Vlad 
nici o reproducere nu 
este datată, ceea ce 
l-a făcut poate chiar 
pe autorul prefeței și 
redactorul responsa

CARTEA DE ARTÂ
bil al întregii colec
ții, Marin Mihalache, 
să comită eroarea ci
tată mai sus. La Ion 
Gheorghiu toate lu
crările sînt datate, la 
Pacea reproducerile 
în culori nu sînt da
tate, iar la Covaliu o 
mare parte dintre lu
crări nu au indicat a- 
nul în care au fost 
elaborate.

Credem că aceas
tă colecție ar tre
bui să progreseze 
atît ca ritm de apa
riție cît și ca nivel 
tehnic și științific de 
prezentare. Prefețele 
ar trebui să fie mai 
ample, să se opreas
că mai pe larg asu
pra analizei celor mai 
importante lucrări. 
Căci menirea colecției 
este aceea de a fa
miliariza un public 
larg cu preocupările 
și limbajul plasticii 
românești actuale și 
de a face cunoscute 
realizările cele mai 
de preț ale artiști
lor din generația 
nouă.

Radu VARIA

-

levi, de a-l face receptivi la anumi
te evenimente ale trecutului.

PROF. TATIANA DĂESCU, 
Liceul „Gheorghe Lazăr": Sînt de a- 
ceeași părere. Ca principiu, toți 
sîntem de acord că predarea isto
riei în școală nu-și propune să 
ofere tinerilor doar o sumă de cu
noștințe. Măiestria autorilor de ma
nuale și a fiecărui profesor în parte 
cred că trebuie să se manifeste în pri
mul rînd în prezentarea selectivă a 
faptelor, cu tendința de a releva lupta 
maselor, efortul celor mai de seamă 
reprezentanți ai generațiilor anteri
oare de a sluji poporul, capacitatea 
lor de a jertfi tot ce aveau mai bun 
pentru patrie. Astfel predată, isto
ria cultivă tînărului de azi dorin
ța de a-și închina viața poporului 
constructor al socialismului.

. Din păcate, în cărțile școlare 
nu s-au avut în vedere întotdea
una asemenea considerente. Ma
nualul de clasa a Xl-a se vrea 
aproape un „compendiu" al Tra
tatului de istorie a României, iar 
cel de clasa a VIII-a îl rezumă, de 
fapt, pe cel din ultima clasă a li
ceului. Urmarea firească e că în 
multe pagini datele lecțiilor se 
succed, în avalanșe, fără a avea 
forța necesară de particularizare, 
de reliefare a momentelor de răs
cruce din istoria poporului nos
tru, iar elevii le recepționează pe 
un singur registru. Abundă prea 
multe date în mijlocul cărora 
se pierd evenimentele istorice 
cu un profund conținut și sens, 
îmbunătățiri structurale cred că 
sînt necesare și la lecțiile care 
prezintă epoca de după 23 August 
1944, deoarece ele ni se par mai 
degrabă lecții de economie politică 
decît lecții de istorie propriu-zisă.

Istoria ultimelor decenii, cuprinzînd 
lupta comuniștilor pentru înfăptuirea 
idealurilor de veacuri ale poporului, 
transformările sociale epocale săvîr- 
șite în țara noastră, constituie capi
tole de excepțională importanță edu
cativă ale disciplinei noastre. Pre
darea acestor capitole trebuie să în
cununeze întreg cursul, subliniind 
convingător semnificația profund pa
triotică a operei de construcție socia
listă, legătura vie a tradițiilor istorice 
cu înfăptuirile prezentului.

I
 Figurile cele mai luminoase din 

istoria patriei, sînt ele suficient de 
reliefat și de cald înfățișate tinerei 
generații!

PROF. GHERGHINA PUIU, 
Școala generală nr. 156: Nu atît cit 
ar fi nevoie. După cum se știe, 
personalitățile cele mai proemi
nente din istoria patriei ilustrează 
tradiția de luptă a poporului nos
tru, priceperea, talentul său crea
tor. Ele au înțeles, în diferite 
timpuri, interesele fundamentale 
ale .țării și s-au situat în fruntea 
luptelor purtate de masele popu
lare de-a lungul veacurilor pen
tru apărarea patriei, a ființei na
ționale. Mie mi se pare că în ma
nuale personalitatea unora dintre 
înaintașii noștri e slab conturată, 
din pricina vehiculării unui număr 
exagerat de date. Cred că manua
lele ar trebui să evoce episoade 
semnificative, de pildă, din viața și 
lupta lui Mihai Viteazu, loan Vodă, 
Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, a pa
șoptiștilor, din războiul pentru 
independență, din timpul insu
recției armate din august 1944, 
organizată și condusă de partidul 
comunist ș.a. E de la sine înțeles 
că asemenea evocări ar îmbogăți 
lecțiile de istorie.

PROF. EUGENIA VELICHI, 
Liceul „Nicolae Bălcescu": Cred că 
trebuie să aducem în discuție și 
un alt aspect al problemei. Ele
vii manifestă -de obicei interes față 
de compararea faptelor învățate, 
dar manualele le oferă rareori un 
asemenea prilej, fiind sărace în 
referiri la contexul istoriei univer
sale. De aceea, poate că ar fi in
dicat ca lecțiile să facă mai des 
apel la evenimentele mondiale, să 
reliefeze mai pregnant rolul po
porului român ca un factor de ci
vilizație și progres în acea parte a 
Europei unde și-a așezat vatra 
strămoșească, relațiile noastre cu 
alte țări de-a lungul veacurilor, în 
spiritul respectului pentru istoria 
celorlalte popoare, pentru cunoaș
terea trecutului acestora.

I
Nu credeți că aplicarea solu
țiilor propuse în vederea sporirii 
efectului educativ al acestei dis
cipline antrenează în mare măsură 
și forma predării I

PROF. MARIA PERNEA, Liceul 
„Mibail Sadoveanu": Lecțiile de is
torie, îndeosebi cele adresate ele
vilor din clasele XI și VIII, se pre
tează foarte bine expunerii pline 
de culoare. Totuși, mulți colegi 
folosesc adesea un limbaj ab
stract, fie că este vorba de dom
nia lui Ștefan cel Mare, fie că 
explică dezvoltarea capitalismului 
în flomânia. în locul stilului gla

cial care, cum spunea cineva, de
personalizează istoria în fața elevi
lor, este de preferat expunerea cu un 
caracter particularizant mai pronunfal, 
pentru a reînvia cu adevărat valorile 
trecutului printr-o evocare autentică. 
De altminteri, pentru nici un pe
dagog nu este un secret că se înti
păresc mai degrabă In memoria ele
vilor acele lecfli care au comunicat 
fapte cu semnificație majoră, menite 
să susfină concluziile teoretice.

PROF. ILEANA TEODORES- 
CU, Liceul „Dimitrie Canfemir": Lec
țiile de istorie ar putea fi mult 
mai izbutite dacă s-ar face apel 
constant și la sursele pe care 
ni le oferă arta. Din păcate, din 
manuale lipsesc aproape complet 
fragmente din scrierile ce ne-au 
răm^s de la loan Neculce, Dimi
trie Bolintineanu, N. Bălcescu, din 
poeziile și povestirile istorice scri
se de V. Alecsandri, Al. Odobes- 
cu, M. Sadoveanu etc. Valorifica
rea acestui material ar conferi ma
nualelor de istorie o parte din 
„culoarea" care le lipsește.

De-a lungul timpului, prezenfa 
profesorului de istorie a dobindit 
un prestigiu deosebit în procesul 
de educare patriotică a elevilor. 
Ce mijloace ar putea fi folosite 
pentru sporirea rolului său la ca
tedră !

PROF. NICOLAE BlRDEANU, 
Școala generală nr. 32 : în predarea 
istoriei se cere capacitatea de a 
reînvia faptele descrise, în așa fel 
încît ele să poată vorbi de la sine 
tinerilor, captîndu-i. Este, deci, 
evident că reușita unei lecții depin
de, în primul rînd, de profesor, de 
cunoștințele și de măiestria lui 
pedagogică în a utiliza posibili
tățile pe care, nu întotdeauna, un 
manual le poate oferi. Dar, în afară 
de viul grai el are nevoie — ca la 
oricare altă disciplină de studiu — de 
material didactic, respectiv de hărți, 
planșe, aparate de proiecție etc. 
Din păcate, predarea istoriei a 
fost prea puțin sprijinită din acest 
punct de vedere. Aparatura teh
nică necesară proiecțiilor poate fi 
procurată cu mare greutate; pen
tru lecțiile de istorie nu s-au tur
nat decît 2—3 filme didactice.

PROF. ILEANA TEODORESCU: 
Lipsesc chiar și hărțile sau plan
șele atît de necesare. în Tratatul 
de istorie a României sînt nume
roase hărți istorice valoroase, care 
ar putea fi lesne reproduse la o 
scară utilizabilă în clasă.

PROF. TATIANA DĂESCU: în- 
tr-adevăr. nu posibilitățile lipsesc. 
Există deja filme artistice inspirate 
din trecutul nostru: „Tudor", „Nea
mul Șoimăreștilor", „Răscoala", 
ș.a. Să fie oare atît de grea trans
punerea unor secvențe semnificative, 
ca intrarea lui Tudor în București 
ș.a. pe pelicule înguste, pentru a fi 
proiectate în clasă ? Ar fi utilă 
apariția, la Editura didactică și 
pedagogică, a unui album cu por
tretele personalităților remarcabile 
din istoria țării noastre, însoțite 
de date biografice, de descrierea 
evenimentelor sau a creațiilor cul
turale legate de numele lor.

PROF. STAN CUCU: De fapt, 
există posibilități infinite prin care 
poate fi prelungită influența edu- 
cativ-patriotică a unui profesor de 
istorie. între altele, mă gîndesc cît 
de utile ar fi mai multe excursii 
sau prezentarea periodică pentru 
elevi, la radio și televiziune, a 
dramatizărilor de scene istorice, 
descrieri ale muzeelor regionale de 
artă, ale descoperirilor arheologi
ce, bineînțeles, toate acestea făcu
te în deplină concordanță cu mo
mentele programelor școlare și în 
așa fel încît să stimuleze o atmos
feră de permanente preocupări 
față de cunoașterea trecutului 
nostru național.

Convorbire realizată de
Al. POPESCU și Mihai IORDĂ- 
NESCU

METODE NOI ÎN CERCETAREA
TAINELOR SUBSOLULUI

Avînd ca obiect de 1 
studiu fizica globului, 
structura și compozi
ția acestuia, precum și 
a forțelor care Ie in
fluențează, geofizica 
s-a născut în a doua 
jumătate a secolului 
XIX. Soră mai tânără 
a geologiei, ea a des
chis acesteia cărări ne
bănuite de cercetare, 
prin care își croiesc 
drum spre suprafață 
— deci spre valorifi
care economică — im
portante bogății ale 
subsolului.

Geofizica se foloseș
te, in cercetările ei, de 
cîmpurile naturale ale 
pămîntului — gravita
țional, magnetic, elec
tric. Datele obținute 
de geofizicieni sînt 
puse la dispoziția geo
logilor care trag con
cluziile corespunză
toare asupra formei 
straturilor și tipurilor 
de roci. Deși geofizica 
nu furnizează infor
mații directe cu pri
vire la existența mi
neralelor utile căutate, 
totuși pe baza meto
delor sale specifice, ca 
gravimetria sau mag- 
netometria, geofizicie
nii p®t da indicații u- 
tile asupra caracteris
ticilor rocilor din sub
sol, furnizînd astfel re
pere importante atît 
pentru identificarea 
cît și pentru eficienta 
economică a exploată
rii diferitelor zăcă- ; 
minte. Metodele geo- I 
fizice sînt deopotrivă 1

importante la pregăti
rea unor mari lucrări 
inginerești cum sînt 
barajele, îndiguirile, 
fundațiile marilor con
strucții.

în ultimele două de
cenii prospecțiunile 
geofizice au cunoscut 
și în tara noastră o 
dezvoltare impetuoa
să. Pe lingă măsurăto
rile gravimetrice, mag
netice, electrice și ra- 
diometrice, in anumi
te cazuri, cercetătorii 
provoacă chiar și anu
mite fenomene fizice, 
ca mici „cutremure" 
ale pămîntului. Multe 
clin aceste interesante 
căutări se soldează cu 
rezultate concrete. Ni
velul înalt al produc
ției de petrol și gaze 
a țării este în bună 
parte legat de rezulta
tele prospecțiunilor 
seismice. Cu ajutorul 
acestora s-a putut 
descifra structura geo
logică de adîncime a 
Cîmpiei române, a zo
nelor colinare din 
Carpați și Transilva
nia. Astăzi, cele mai 
multe sonde de adîn
cime pentru petrol și 
gaze sînt așezate pe 
baza indicațiilor obți
nute cu ajutorul in
vestigațiilor seismice 
și gravimetrice.

în cadrul prospec
țiunilor de suprafață, 
demne de menționat 
sînt măsurătorile exe
cutate în găurile de 
sondă. Majoritatea 1 
sondelor de adîncime i
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• Teatrul de operă și balet : BOEMA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : VÎNZĂTORUL DE PĂSĂRI — 19,30.
® Teatrul National „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRU
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : 1NTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) :
CLIPE DE VIAȚĂ_  19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAUNELE — 20, (la teatrul 
de vară din parcul ,,23 August") : SONET PENTRJJ O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea“ : SĂ SPARGEM GHEAȚA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
•Teatrul evreiesc de stat : IDEI... PENTRU O REVISTĂ — 20.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase“ (sala Savoy) : NEGRU PE ALB — 20, 

I (grădina Boema) : NU ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : IO MIRCEA VOIEVOD (spectacol prezen
tat de Teatrul de stat din Constanța) — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cel niicl : DESENE ANI
MATE • 19,40 — Cu cîntecul în vacantă • 20,00 — TELE-ENCICLOPEDIA : 
Din cuprins : — Incașii, Electronica, Măști • 21,00 — Concertul de închi
dere a stagiunii simfonice a Filarmonicii de Stat r,George Enescu" — în 
program : Simfonia a IX-a în Re minor de Beethoven. Dirijor : Theodor 
Vavayanis (Grecia). Soliști : Emilia Petrescu, Martha Kessler, Ion Piso, 
Marius Rintzler. Dirijorii corului : D. D. Botez și Vasile Pîntea. Trans
misiune de la Ateneul Republicii Socialiste România • 22,10 — Filmul 
„OMUL INVIZIBIL" • 22,40 — Telejurnalul de noapte • 22,50 — Telesport.

1^

Turnee teatrale

în Capitala
în zilele ce urmează, mai multe 

teatre din provincie vor înfățișa 
publicului bucureștean spectacole 
importante ale stagiunii lor. Astfel, 
Teatrul de stat din Constanța în
treprinde un turneu cu recenta pre
mieră pe țară a piesei istorice „Io, 
Mircea Voievod' de Dan Tărchilă, 
în regia lui Constantin Dinischiotu 
și scenografia lui Ion Ipser. Tea
trul de stat din Piatra Neamț va 
prezenta „Dureroasa și adevărata 
tragedie a domnului Arden din 
Kent", aparținînd unui autor englez 

necunoscut, contemporan cu Shakes
peare. Regia spectacolului este 
semnată de Andrei Șerban, iar 
scenografia de Ion Popescu- 
Udriște. Colectivul Teatrului de stat 
din Galați va interpreta „Romeo și 
Julieta" de Shakespeare. Regia : 
Gheorghe Jora, scenografia : Mihai 
Tofan. Reproducem mai jos o ima
gine din acest spectacol. Julieta : 
Anca Neculce-Maximilian. Romeo : 
Emil Hossu.

Acad. S. ȘTEFÂNESCU
directorul Centrului de cercetări geofizice

sînt cercetate prin ca
rotajul geofizic, meto
dă care permite iden
tificarea terenurilor 
străbătute de sonda 
prin măsurători elec
trice și radiometrice. 
Pe mesele tuturor geo
logilor care urmăresc 
săparea sondelor pen
tru petrol, gaze și mi
nereuri solide se află 
și diagramele de caro
taj geofizic.

Centrul de cercetări 
geofizice din București 
urmărește cu mult in
teres rezultatele obți
nute de stația de înre
gistrare a mareelor te
restre, intrată recent 
în funcțiune la Căldă- 
rușani. Este o reali
zare cu care, pe drept 
cuvint, geofizicienii 
noștri se pot mîndri. 
Datorită activității de
puse de cadrele uni
versitare din Timișoa
ra, dispunem în aceas
tă parte a țării de o 
stație modernă de în
registrare deosebit de 
utilă pentru cerceta
rea seismicității în 
partea de vest a Ro
mâniei.

Activitatea noastră 
în domeniul seismolo
giei se concentrează 
în jurul secției de se
ismologie a Centrului 
de cercetări geofizice

LA SINAIA

„Universitatea" 

de vară
PLOIEȘTI. — în prezența u- 

nor academicieni, profesori uni
versitari, oameni de cultură ți 
artă și numeroși oameni ai 
muncii aflați la odihnă, la Casa 
de cultură din Sinaia s-au 
deschis ciclurile de conferințe 
și expuneri din cadrul așa nu
mitei „universități" de vară. Ele 
sînt destinate celor veniți la o- 
dihnă și tratament în stațiunile 
de pe Valea Prahovei. In pro
gram sînt prevăzute prelegeri 
bisăptămînale pe teme de fol
clor, etnografie, geografie, po
litică internă și externă.

(Agerpres)

al Academiei, care 
dispune de șapte sta
ții de înregistrare a 
cutremurelor (Iași, Ba
cău, Focșani, Vrîn- 
cioaia, București, 
Cimpulung-Muscel, Ti- 
mișoar«|. înregistrări
le obțîwute sînt con
semnate într-un bule
tin lunar solicitat de 
peste o sută de obser
vatoare din cele mai 
diferite părți ale glo
bului. Prin studiile 
lor originale asupra 
seismicității țării, și 
în special asupra fo
carului de cutremure 
din Vrancea, seismo
logii noștri contribuie 
activ la ridicarea pres
tigiului geofizicii ro
mânești peste hotare.

Variațiile rapide ale 
magnetismului teres
tru sînt înregistrate 
de specialiști în ca
drul Observatorului 
Surlari al Comitetului 
de stat al geologiei. 
In viitorul apropiat, 
observatorul își pro
pune să folosească o 
aparatură portabilă, 
destinată studiului va
riațiilor cîmpului mag
netic în diferite punc
te ale României. Dată 
fiind importanța ce se 
acerdă astăzi în lume 
acestui fenomen, con

siderăm că asemenea 
studii, care au condus 
în alte țări la intere
sante concluzii de or
din geologic, sînt ne
cesare și la noi, în 
cadrul acelorași pre
ocupări în vederea 
determinării conducti- 
bilității electrice la 
mare adîncime, Ob
servatorul de la Sur
lari va executa son
daje magnetotelurice 
în scoarța Pămîntului.

Un număr de insti
tuții, în frunte cu Co
mitetul de stat al geo
logiei, urmăresc stu
dierea cîmpului gravi
tațional de pe terito
riul patriei noastre. 
Asemenea studii pot 
servi ca model de cer
cetare fundamentală 
cu foarte importante 
aplicații practice. A- 
colo unde cimpul gra
vității prezintă ano
malii se descoperă de
seori zone interesante 
din punct de vedere 
geologic, conuri de 
sare, linii de fractură 
etc.

Activitatea Centru
lui de geofizică este 
însă stînjenită din 
cauză că laboratoarele 
și birourile sale sînt 
răspîndite în prezent 
în diverse puncte. A- 
ceastă situație îngre
unează mult urmări
rea și îndrumarea in
vestigațiilor. Față de 
amploarea probleme
lor complexe de cer
cetare din acest do
meniu ar fi, de aseme

• COLIBA UNCHIULUI TOM *- fttm 
pentru ecran panoramie i PatrfB t— 9> 
12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR” — cinemascop t Republica — 
8,45; 11,15; 13,45, 16,15; 18,45; 21,15, 
București — 8,30; 11; 13,30; 16, 18,30; 
21, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, Patinoarul „23 August” —
20.30. Grădina „Doina” — 20,15, Aurora
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45, 21,li. 
Grădina „Bucegi” — 20,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Lucea
fărul — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
Festival — 8,30; ,11; 13,30; 16; 18,30; 21; 
la grădină — 20,30, Stadionul „Dinamo”
— 20,30, Arenele Libertății — 20,30, Mo
dern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MANDY : Cinemateca — 10; 12; 14.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Capitol 
(completare Tractorul ’66) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină —
20.30.
• SERBĂRILE GALANTE t Lumina — 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Gră
dina „Progresul” (Str. Ion Vidu nr. 5)
— 20,30, Gloria (completare Ninge) — 
9; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Rahova (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat tn regiunea Suceava) — 
15,30; 18; la grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL” — cinema
scop : Victoria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• DESENE SECRETE : Central (comple
tare Fata cu părul lung) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VI- 
SURILOR : 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 '661 —
8,45—13,30 în continuare; 16; 18,45;
21,15.
• INSULA PĂSĂRELELOR — LUMEA 
ÎNSETATĂ — IMPRESII NOCTURNE — 
ANIMALE MARINE SEDENTARE — 
UVERTURA — PLASTICA ÎN PARC : 
Timpuri Noi — 9—21 in continuare.
• OMICRON : Giulești ((completare
Știință și tehnică nr. 12) — 10,30; 16; 
18,15; 20,30, Flacăra (completare Con
gresul sindicatelor) — 15,30; 18; 20,30, 
Miorița — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 (la ultimele două cinemato
grafe completarea Tractorul '66).
• INSPECTORUL : înfrățirea intre po
poare (completare Congresul sindicate
lor) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• DRAGOSTEA ȘI MODA și FANFAN
LA TULIPE : Excelsior — 10; 15,15;
19.30.
• OPERAȚIUNEA „1“ : Cringași (com
pletare Ilustrații la Don Quijote) — 
15,30; 18; 20,30.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Bucegi (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat In regiunea Sucea
va) — 9,30; 12; 16; 18,30; 21, Popular 
(completare Cartiere noi în București)
— 16; 18,15; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop: 
Unirea — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• SĂRITOARELE DE I A TRAMBULINA: 
Vitan (completare Pavllk) — 16; 18,30.
• FANFAN LA TULIPE : Arta — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; la grădină
— 20,45, Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, Flamura (Ia ultimul cinemato
graf completarea Ninge) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20.45.
• PRINȚESA PĂUNIȚA : Munca (com
pletare Ciuiullel) — 15,30; 18; 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT: Moșilor com
pletare Duminică la țară) — 15,30; 18, 
Clubul Uzinelor „Republica” (completa
re Buhara-Ural) — 15; 17,30; 20.
• AVENTURA : Viitorul — 15; 18;
20.45.
• EU SÎNT CUBA I : Grădina „Expozi
ția” (Piața Scînteii) — 20,30.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cine
mascop : Colentina (completare Un bloc 
neobișnuit) — 15,30; 18; 20,30.
• FERICIREA IN TRAISTĂ : Volga — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• PARCAREA INTERZISĂ : Progresul 
(completare Katiușa) — 15; 17; 19; 21.
• NOAPTEA IGUANEI : Lira — 15,30; 
18; la grădină — 20,15.
• HAIDUCII — cinemascop : Ferentari 
(completare Culori în pictură) 10; 
16; 18,15; 20,30.
• HAI, FRANȚA 1 : Cotroceni (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat In regiunea Iași) — 14; 16,1.5; 
18,30; 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Pacea (completare Clnd 
iarna triumfă) — 11; 16; 18; 20.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — 
cinemascop : Grădina „Aurora" —- 20,30.
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT l Gră
dina „Progresul-Parc” — 20,30.

nea, util de discutat 
sporirea actualului 
număr de cercetători 
și personal auxiliar, 
în raport cu dezvolta
rea acestei ramuri 
științifice.

Viitorii cercetători 
și ingineri sînt pregă
tiți în prezent în ca
drul Universității (sec
ția geofizică generală) 
și în cadrul Institutu
lui de petrol, gaze și 
geologie (secția pros- 
pectori geofizicieni). 
După părerea mea. 
programul de studii 
ar necesita o lărgire 
pentru a fi pus de 
acord cu profileJe ac
tuale ale disciplinelor 
geofizicii generale. 
Este de dorit ca ele
mentele cele mai ca
pabile din rindul stu
denților să (ie într-o 
mai mare măsură a- 
trase in activitatea 
de cercetare, bineîn
țeles pe baza reco
mandării cadrelor din 
învătămîntul superior.

Trebuie să înlătu
răm și în domeniul 
geofizicii tot ceea ce 
mai stăvilește încă 
elanul creator al cer
cetătorilor noștri, tot 
ceea ce poate duce la 
o anumită inerție sau 
pasivitate. Rezultatele 
obținute pînă în pre
zent ne îndreptățesc 
a crede că avem toate 
condițiile pentru a fi 
la înălțimea sarcinilor 
în acest cimp de acti
vitate atît de pasio
nant.
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Sosirea in Capitala a președintelui 
Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane

PRIMIREA LA C.C. AL P.C.R.
A DELEGAȚIEI P.C. DIN CHILE

(Urmare din pag. I)

legației noastre, ne exprimăm sa
tisfacția pentru primirea caldă, 
prietenească. Cuvintele frumoase 
de bun venit rostite de președifitele 
Chivu Stoica sînt cit se poate de 
promițătoare pentru dezvoltarea și 
pe viitor a relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre. în numele 
meu personal și în numele tuturor 
membrilor delegației noastre, do
resc să exprim mulțumirile mele 
cordiale.

Deși Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Birmană se află din 
punct de vedere geografic Ia mare 
distanță una de alta, deși ne deo
sebim prin tradițiile noastre cultu
rale, relațiile dintre cele două țări 
ale noastre sînt strînse și, prin 
schimbul de idei și opinii, am dez
voltat prietenia și bunăvoința reci
procă. Republica Socialistă Româ
nia se află angrenată, datorită 
hărniciei și curajului de neabătut 
al poporului său, în opera de ex
tindere a industriei țării, de creș
tere a nivelului economic al na
țiunii și a nivelului de trai al po
porului. Știam dinainte despre a- 
ceste realizări ale dv., acum ne 
pregătim, cu nerăbdare, să le ve
dem cu propriii noștri ochi.

în continuare, el a spus: Din 
1962, cînd marele dv. conducător, 
defunctul președinte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a vizitat Birmania, 
relațiile dintre România și Birma
nia s-au întărit și s-au dezvoltat, 
legăturile comerciale economice și 
culturale dintre cele două țări s-au 
extins. Această dezvoltare se 
datorează prieteniei și bunăvoin
ței dintre conducătorii și popoarele 
celor două țări. Sînt de părere — 
a continuat generalul Ne Win —- 
că legăturile de cooperare româno- 
birmane vor fi în avantajul am
belor țări și, in concordanță cu a- 
ceasta, aș dori să spun că este do
rința noastră să intensificăm și să 
dezvoltăm aceste legături. Sînt si
gur că vizita delegației noastre va 
contribui la dezvoltarea prieteniei 
și înțelegerii între cele două gu
verne și popoare ale noastre, la în
tărirea și pe viitor a colaborării 
între noi.

Excelență, doamnelor și domni
lor, permiteți-mi să-mi exprim încă 
o dată mulțumirile pentru primirea 
caldă, plină de ospitalitate pe care 
ne-ați făcut-o.

în încheierea solemnității de la 
aeroport a fost primită defilarea 
gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni, precum șl 
tineri birmanezi care studiază în 
țara noastră, aflațl pe aeroport, au

A fost alcătuită Comisia de organizare 
pentru constituirea Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor 
din Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

de secție la C.C. al P.C.R. t Ion 
Farkaș — Redactor șef al revistei 
„Napsugar“ ; Emil Giurgiuca — 
„Profesor emerit' din orașul Bucu
rești ; Dumitru Ghișe — Șeful 
Secției învățămînt, știință, artă 
și cultură a Comitetului re
gional P.C.R. Cluj ; Ion Gri- 
gorescu — Vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Ra
dio și Televiziune ; Florea Ghiță 
—■ Secretarul Comitetului de cultu
ră și artă al Comitetului Orășenesc 
București ; Petru Hegheduș — Pro
fesor, Director al Liceului din co
muna Ținea, raionul Salonta, regiu
nea Crișana ; Ion Horea — secre
tar al Uniunii scriitorilor ; Vasile 
Ionescu — Profesor, Directorul Li
ceului din Brănești, raionul Lehliu, 
regiunea București ; Ion Irimeșcu 
— Vicepreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici ; Maria Ionescu — 
Muncitoare la Fabrica de încălță
minte „Carmen", membră în comi
tetul de părinți al Liceului nr. 25 
din orașul București ; Floarea Is
pas — Secretar al C.C. al U.T.C.; 
Maria Klein — Secretar al Comite
tului raional U.T.C. Mediaș ; Eleo
nora Leonte — Ziaristă, membră în 
comitetul de părinți al Liceului 
„Mihail Sadoveanu" din orașul 
București; Toma Mareș — profesor 
din orașul Constanța; Eugenia 
Măndiță — Secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C. București ; Florin 
Măntescu — Inspector la Secția de 
învățămint a Sfatului popular al 
regiunii Brașov ; Mifîai Meșter — 
Profesor, Directorul Liceului din 
Sovata, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară ; Camil Morțun — Profe
sor din orașul București ; Gheorghe 
Mierlea — Profesor, Directorul Li
ceului nr. 7 „I. L. Caragiale" din 
București ; Rada Mocanu — Vice
președinte al Sfatului popular re
gional București ; Ion Moraru — 
Vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă; Lucia 
Olteanu — Redactor șef al revistei 
„Cravata roșie"; Miron Olteanu — 
Vicepreședinte al Consiliului Ge
neral al U.C.F.S. ; Nicolae Poșta — 
Directorul Liceului nr. 3 din Baia 
Mare ; Elena Poparad — Activistă 
a C.C. al P.C.R. ; Silvestru Patița — 
Director în Ministerul învățămîn- 
tului ; Traian Pop — Șef adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R. ; Emil 
Pintea — profesor, directorul Pala- 

'tului Pionierilor din București; 

salutat cu căldură pe oaspeți. Un 
grup de pionieri au oferit flori.

Președintele Ne Win și președin
tele Chivu Stoica au părăsit apoi 
aeroportul într-o mașină deschisă 
escortată de motocicliști. Ei au răs
puns cordial saluturilor unui mare 

MANIFESTĂRI PROTOCOLARE
(Urmare din pag. I)

centrale, oameni de știință și cul
tură, generali, ziariști români, bir
manezi și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și atașați militari.

La începutul recepției au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
Vineri seara a avut loc la Tea

trul de Operă și Balet un spectacol 
de gală în onoarea generalului Ne 
Win, președintele Consiliului Re
voluționar ai Uniunii Birmane, și a 
soției sale.

Primiți cu vii aplauze de asisten
ță, președintele Ne Win, cu soția, și 
președintele Chivu Stoica, cu soția, 
au luat loc în loja centrală, orna
tă cu eșarfe în culorile drapelelor 
de stat ale celor două țări.

La spectacol au asistat Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai Consiliului de Stat, Io
sif Banc și Petre Blajovici, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale de stat și organiza
ții obștești, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat persoanele oficia
le birmane care îl însoțesc pe înal
tul oaspete.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La intrarea în sală a celor doi 
președinți au fost intonate imnu
rile de stat birman și român.

Programul a cuprins cîntece și 
dansuri din folclorul românesc, in
terpretate de ansamblul „Ciocîrlia" 
cu concursul unor cunoscuți soliști 
vocali și instrumentiști.

La sfîrșitul ...spectacolului,, care 
s-a bucurat de un frumos succes, 
artiștilor le-au fost oferite flori din 
partea președintelui Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane și a

George Popescu — Colonel — șef 
de secție la Marele Stat Major ; 
Alexandrina Popescu — Medic la 
Spitalul Filantropia, membră în co
mitetul de părinți al Liceului nr. 
10, oraș București; Vasile Popa — 
Inspector la Secția de învățămint a 
Sfatului popular al regiunii Cluj ; 
Ion Radu — Director genepal în 
Ministerul învățămintului; Virgil 
Radulian — Lector universitar, 
prorector al Institutului pedagogic 
din Bacău; Dumitru Susan — Pro
fesor, Director al Liceului „Dece- 
bal" din Deva, regiunea Hune
doara ; Gheorghe Spiridonescu — 
Activist al Comitetului regional de 
partid Galați; Maria Săvulescu — 
Profesoară, Director al Liceului 
„Ion Creangă" din orașul Bucu
rești ; Herman Schimitd — Pro
fesor din Sibiu ; Francisc Szekely— 
Profesor, Director al Liceului nr. 11 
din orașul Cluj ; Gheorghe 
Schmadl — Profesor, Director 
al Școlii generale din comu
na Nițchișoara, regiunea Ba
nat ; Leon Teodorescu — Pro
fesor universitar, rectorul Insti
tutului de cultură fizică și sport 
din București ; Liviu Suhani — Se
cretar al Comitetului raional P.C.R. 
Cîmpulung, regiunea Suceava; loan 
Siminiceanu — Vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Suceava; 
Constantin Tudor — Profesor, Di
rector al Liceului pedagogic din 
Craiova, regiunea Oltenia ; Florea 
Tirlescu — Profesor din Pitești, re
giunea Argeș; Georgel Văideanu — 
Lector universitar, prorector al In
stitutului pedagogic din Iași.

Președinte al Comisiei de pregă
tire a fost ales tov. Nicolae Andrei.

Comisia a dezbătut proiectul de 
Statut al unităților și detașamen
telor de pionieri și proiectul de Re
gulament al Consiliilor Organizației 
pionierilor din Republica Socialistă 
România ; cu acest prilej s-au fă
cut propuneri valoroase în scopul 
îmbunătățirii acestor documente.

Proiectele de statut și regula
ment, îmbunătățite pe baza discu- 
ților, vor fi publicate în presă pen
tru a fi supuse unei largi dezbateri, 
în vederea definitivării lor.

La lucrările comisiei au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș, 
Leonte Răutu, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămintului. Ion Ter>- 
reanu, șef de secție la C.C. al P.C.R. 
Petru Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.

y (Agerpres) 

număr de locuitori ai Capitalei, 
aflați de-a lungul șoselei străbă
tute de coloana mașinilor oficiale 
în drum spre reședința înaltului 
oaspete.

(Agerpres)

soției sale, și a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

★
în cursul după-amiezii, preșe

dintele Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul Ne 
Win, însoțit de membrii suitei sale, 
a depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete au 
sosit Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Popescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Birmania, general maior Constan
tin Popa, locțiitorul șefului Mare
lui Stat Major.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

La monument se aflau Ion Cos- 
ma, membru al Consiliului de Stat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori, numeroși bucu
reșteni.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere. în rotonda 
monumentului, președintele Ne 
Win și persoanele oficiale care îl 
însoțesc s-au oprit în fața cripte
lor lui Gh. Gheorghiu-Dej și dr. 
Petru Groza.

A urmat apoi defilarea gărzii de 
onoare.

★

Vineri după-amiază, doamna Ne 
Win, împreună cu Elena Mur
gulescu și Aurelia Popescu, soția 
ambasadorului român la Ran
goon, și cu persoane din suita pre
ședintelui birman, au făcut o vi
zită la Fabrica de confecții și tri
cotaje București.

După vizitarea unor sectoare de 
producție ale întreprinderii, soția 
președintelui Ne Win și persoa
nele care au însoțit-o . au asistat 
13 o prezentare de modele de con
fecții de damă.

(Agerpres)

Cronica zilei
între 17 și 24 iunie ne-a vizitat 

țara Aii Saif Mukbil, secretar ge
neral al Federației Sindicatelor din 
Yemen. El a vizitat întreprinderi 
industriale, unde a purtat discuții 
cu activiști ai sindicatelor, unități 
agricole, cartiere muncitorești din 
orașele București, Brașov, Con
stanța, stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre.

La încheierea vizitei, oaspetele a 
fost primit de tovarășa Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

★
Au mai sosit în Capitală, ca in

vitate la Conferința Națională a 
Femeilor, Cisse-Jeanne Martin, 
reprezentanta secției feminine a 
Partidului Democrat din Guineea, 
membră în Biroul Federal din Kin- 
dia, secretară generală a Conferin
ței femeilor africane, și Baldet Ne- 
nedjo, membră în Biroul Federal 
din Dalaba.

Comemorarea 
a 75 de ani 
de la moartea 
lui Mihail Kogălniceanu

La Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga" al Academiei Republicii So
cialiste România a avut loc vineri 
dimineață un simpozion închinat 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Kogălniceanu.

Au participat academicieni, cer
cetători, cadre didactice.

Acad. Andrei Oțetea, directorul 
institutului, a prezentat comunica
rea „Mihail Kogălniceanu — isto
ric și om de stat", iar prof. univ. 
Șerban Cioculescu — comunicarea 
„Mihail Kogălniceanu în istoria li
teraturii române".

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 iunie a.c. In tară : Vremea se 
menține călduroasă, dar va fi ușor 
instabilă. Vor cădea averse locale de 
ploaie mai ales în Banat și Ardeal. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
sud-est. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10—18 prade, iar maxi
mele între 22—32 grade, local mai ri
dicate la începutul intervalului. în 
București și pe litoral: Vremea se men
ține călduroasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie după-a- 
miaza. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul sud-^st. Temperatura se 
menține ridicată.

în ziua de 24 iunie, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Mihai Daiea, 
secretar al C.C. al P.C.R., au pri
mit delegația Partidului Comunist 
din Chile, care la invitația Comi
tetului Central al P.C.R. face o vi
zită prietenească în Republica So
cialistă România. Delegația este 
formată din tovarășii Victor Diaz, 
membru al Secretariatului P.C. din 
Chile, conducătorul delegației, Ce
sar Godoy, membru al C.C. al P.C. 
din Chile, deputat în Congresul

Plecarea tovarășului
Gheorghe Rădulescu la Sofia

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Sofia, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pentru a participa la cea 
de-a Vl-a sesiune a Comisiei mixte 
interguvernamentale româno-bul- 
gare de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Iosif Banc,

Ședința Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale
Membrii Comisiei economico- 

financiare a Marii Adună, i Na
ționale au continuat, în ziua de 23 
iunie a. c„ studierea proiectului 
planului de stat al economiei na
ționale pe anii 1966—1970.

în ziua de 24 iunie, Comisia e- 
conomico-financiară s-a întrunit 
din nou în ședință de lucru, sub 
președinția tov. prof. univ. Ma
nea Mănescu. La întrebările puse 
de către deputați în legătură cu 
prevederile planului cincinal a 
răspuns tov. Maxim Berghianu,

încheierea Conferinței 
pentru tinerii diplomați
Vineri a luat sfîrșit la Sinaia 

conferința tinerilor diplomați or
ganizată de Asociația Quakerilor.

în cele 9 zile cît a durat confe
rința, particlpanți din 30 de state 
din Europa, Asia, Africa. Ameri
ca Latină și de Nord, au audiat o 
serie de expuneri cu privire la 
rolul diplomației în lumea con
temporană, populația, resursele 
naturale și dezvoltarea, înțelegerile 
pe plan regional ca factor de 
destindere și promovare a coope
rării.

Au conferențiat prof. univ. F. W. 
Neal din California — S.U.A., dr. 
E. F. Schumacher, consilier econo
mic la Consiliul național al căr
bunelui — Londra, prof. dr. Heinz 
Joswig, director la Institutul pen
tru economia țărilor în curs de

DESCHIDEREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL
Al FUMULUI DE ANIMAȚIE

MAMAIA, De la trimisul Ager
pres, Al. Brad :

Sub egida „Imaginea omului în 
serviciul umanității", vineri seara 
s-a deschis la Mamaia primul 
Festival internațional al filmului 
de animație.

La Teatrul de vară din Mamaia 
sînt arborate 30 de drapele națio
nale. Timp de 5 zile, peste 150 de 
artiști, oaspeți și cronicari de spe
cialitate, cărora li s-au alăturat 
gazdele, se vor întîlni în fața 
ecranului și vor viziona aproape 
100 de filme, cele mai reprezenta
tive dintre creațiile din ultimul 
timp ale participanților la festival.

Vineri, juriul internațional al 
festivalului, alcătuit din Bruno 
Bozzetto — Italia, Valentin Gheor
ghiu — România, Paul Grimault — 
Franța, John Hubley — S.U.A., I- 
van Ivanov-Vano (U.R.S.S.), Ion 
Popescu-Gopo (România), Dușan 
Vukotici (Iugoslavia), în prima șe
dință, și-a desemnat președintele 
în persoana regizorului Ibn Po
pescu-Gopo.

La festivitatea deschiderii, prof, 
dr. Mihnea Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a rostit cuvîn
tul de salut adresat oaspeților și 
participanților la festival.

Apoi, au fost prezentate filmele 
„Basm" de Virgil Mocanu (Româ
nia), „înguste sînt corăbiile" de 
Laure Garcin și Henri Gruel 
(Franța), „Cum să ai un copil 
bun" de Milos Macourek și Stani
slav Latal (R.S. Cehoslovacă), 
„Somn ușor" de Lasse Lindberg 
(Suedia), „Porcul muzical" de 
Zlatko Grgici (R.S.F. Iugoslavia), 
„Un nas" de Mordi Gertein 
(S.U.A.), „Cum vă place" de S. 
Shankar (Suedia), „Trei ori trei" 
de Ștefan Jannik (Polonia), „Fe
reastra" de Boris Stepanțev și Bo
ris Larin (U.R.S.S.), „Omul horn"

I 
I 
I

LOTO
La tragerea Loto din 24 iunie 1966 au 

fosi extrase din urnă următoarele 
numere 50 66 54 88 22 62 71 32 4 76. 
Premii suplimentare ; 41 60 40. Pond de 
premii : 825 886 lei.

Național al Republicii Chile, și 
Maria Herrera, învățătoare.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Petrescu și Ghi- 
zela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întîlnirii a avut loc 
o discuție care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă de prietenie 
și cordialitate.

După întrevedere, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român a oferit o masă tovără
șească în cinstea delegației Parti
dului Comunist din Chile.

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Ivan Mangov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

președintele Comitetului de Stat 
al Planificări), care a dat expli
cațiile necesare.

Comisia a început apoi dezba
terea proiectului de plan cinci
nal.

A fost desemnat un grup de 
deputați, membri ai comisiei, 
pentru a redacta raportul pe care 
comisia urmează să-1 prezinte în 
fața Marii Adunări Naționale.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres)

dezvoltare din Berlin — R.D. 
Germană, prof, dr. Carl Heinz 
Pfeffer, de la Universitatea din 
Munster, Dortmund — R.F. Ger
mană, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, prof, 
dr. Costin Murgescu, membru co
respondent al Academiei, și Cor
nel Bogdan, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Participanții la conferință au vi
zitat Castelul Bran, Poiana Bra
șov. cartiere noi ale Brașovului, 
precum și locuri pitorești din îm
prejurimi.

Cuvîntul de închidere a confe
rinței a fost rostit de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

(Agerpres)
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de Carlos Marchiori (Canada), 
„Orchestra Palm-Court" de John 
Halas (Anglia) și „Poziția" de Ed
ward Sturlis (Polonia). Cea mai 
mare parte din aceste filme au 
fost prezentate în premieră ab
solută.

Pe pista de beton a velodro
mului Dinamo din Capitală va 
începe astăzi, de la ora 17, un 
concurs international la care 
vor fi prezenți cicliști de la 
cluburile Dozsa Budapesta, Di
namo Berlin, Steaua București 
și Dinamo București. Programul 
întrecerilor cuprinde probe de 
viteză, eliminare, cursa cu adi- 
țiune de puncte etc. Concursul 
se încheie mîine, întrecerile zi
lei începînd tot de la ora 17.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE POPICE

I
în noua arenă din parcul sportiv 
Voința s-au disputat ieri ultimele 
întreceri preliminare ale probelor 
(individuale din cadrul campiona

telor mondiale de popice. Pentru 
finala competiției feminine s-au

I
 calificat 19 jucătoare, printre care 

5 din echipa României. Cel mai 
bun rezultat a fost înregistrat de

I
 reprezentanta țării noastre Elena 

Lupescu cu 427 p. d. Printre califi
cate mai figurează Erski Gorianca

I
 (Iugoslavia) 424 p. d., Ronninger 

(R.D.G.) 423 p. d., Schiffman (Aus-

I
tria), Trandafir (România) cu cile 
421 p. d. Cebullea (R.D.G.), A.

De la trimisul nostru în R. P. Ungara

Jaloanele dezvoltării 
economiei ungare 
în viitorii cinci ani

în cadrul sesiunii A- 
dunării de Stal a R. P. 
Ungare continuă dezba
terile pe marginea pro
iectului celui de-al 
3-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei 
nafionale. Raportul cu 
privire la sarcinile ce 
stau în fafa tării în vii
torii cinci ani în dome
niul construcției econo
mice a fost prezentat 
de Miklps Ajtai, pre
ședintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Dez
baterile prilejuiesc o 
trecere în revistă a suc
ceselor dobîndite de 
oamenii muncii din Un
garia în cursul ultimu
lui cincinal în dezvol
tarea industriei, agri
culturii, ridicării nivelu
lui de trai.

Producția Industrial 
în perioada planului de 
cinci ani care s-a înche
iat a crescut cu 47 la 
sută. S-a realizat o creș
tere de 67 la sută a ex
portului de mărfuri in
dustriale. în raport s-a 
arătat că venitul natio
nal a crescut în cincinal 
cu 25 la sută, iar veni
turile reale ale munci
torilor și funcționarilor 
au depășit prevederii 
planului, atingînd o 
creștere de peste 18 la 
sută. Aproximativ în a- 
ceeași măsură a spor.f 
valoarea reală a con
sumului țărănimii, în 
viata căreia în cursul 
cincinalului s-a petrecut 
un eveniment remarca
bil ț încheierea colecti
vizării agriculturii.

Noul plan cincinal 
trasează jaloanele prin
cipale ale dezvoltării e- 
conomiei ungare. Este 
prevăzută o creștere 
medie anuală a venitu
lui national de patru 
la sută.

în sectorul socialist, 
în următorii cinci ani 
vor fi investite 250—260

miliarde forinfi. 46—50 
la sută din această su
mă (adică aproximativ 
120 miliarde forin(i) 
vor fi alocate pentru 
dezvoltarea industriei și 
a industriei construcți
ilor. O atenjie deose
bită se acordă sporirii 
continue a produejiei 
de energie electrică, 
în cincinal vor fi crea
te capacităfi energetice 
de aproximativ 1 000 
megawaji. Folosirea ți
țeiului și a gazelor na
turale va fi aproape de 
două ori mai mare în 
comparafie cu anul 
1960. In perioada nou
lui cincinal se vor e- 
fectua o serie de in
vestiții în industria alu
miniului ; astfel va fi 
pus în funefiune un la
minor de aluminiu de 
benzi late cu înaltă 
productivitate. Se pre
vede ca în 1970 Unga
ria să producă 60 mii 
tone de aluminiu.

Cu 10 la sută va 
spori anual producția 
industriei chimice. in 
domeniul industriei con
structoare de mașini 
vor fi efectuate in
vestiții cu 80 la sută 
mai mari decît în cin
cinalul anterior. In a- 
nul 1970 Ungaria va 
produce anual 7 000 de 
autobuze, față de 2 300 
cite au fost fabricata 
anul trecut. Se preve
de o creștere medie a- 
nuală de șase la sută a 
producției industriale 
globale.

In perioada cincina
lului agricultura va 
primi 38—40 mii trac
toare noi și 6—7 mii 
combine cerealiere. 
Planul prevede ca în
tregul necesar de ce
reale al tării să tie a- 
coperit prin produefia 
proprie.

Pentru dezvoltarea 
transporturilor vor fi

TELEGRAME EXTERNE
ALEGERI PENTRU MARELE HURAL POPULAR

ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 
Duminică, in R. P. Mongolă vor 
avea loc alegerile de deputați în 
Marele Hural Popular. Pregătirea 
în vederea acestui eveniment a 
avut loc într-o atmosferă de mun
că și de intensă activitate politică. 
Un număr de 287 de persoane, re
prezentanți de frunte ai oamenilor

Congresul P.C. din S.U.A.
NEW YORK 24 (Agerpres). •— 

Cel de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din S.U.A. își 
continuă lucrările. Joi au luat 
cuvîntul delegați din statele Cali
fornia, Colorado, Ohio, New York, 
Wisconsin, care au vorbit despre 
unele aspecte ale activității orga
nizațiilor de partid locale. Delega
ții au scos în evidență forme ale 
luptei și activității clasei munci
toare americane și probleme ri
dicate de mișcarea sindicală din 
țară, precum și probleme ale mun-

Concursuri internaționale 
pe stadionul Dinamo

Schmidt (R.D.G.) eu cîte 415 p. d., 
Mikulcikova (Cehoslovacia) 413 
p. d. și altele.

La masculin, printre cei 27 de 
calificați se numără Luther Eber
hardt (R.D.G.) cu 957 p. d., Grom 
(Iugoslavia) 944 p. d., Varfalvi (Un
garia) 931 p. d., S. Miro (Iugosla
via) 928 p. d., Vînătoru (România) 
911 p. d., Sarlic (Cehoslovacia) și 
alții. Din echipa română s-au mai 
calificat Purje. Micoroiu și Sze- 
mani. Astăzi au loc întrecerile tur
neului final.

(Agerpres) 

alocate 36 miliarde fo- 
rinți. Se preconizează 
electrificarea unor linii 
de căi ferate, în lungi
me de 400 km. Pla
nul cincinal prevede 
construirea a 300 000 de 
apartamente, din care 
200 000 din fondurile 
beneficiarilor. Se pre
conizează sporirea cu 
14—16 la sută a veni
tului real pe cap de 
locuitor.

în cadrul ședinței de 
vineri dimineață, Jeno 
Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, 
a prezentat un re
ferat cu privire la noul 
plan cincinal, arătînd 
că sarcinile noului plan 
cincinal corespund ce
rințelor fundamenta’e 
ale politicii partidului în 
domeniul dezvoltării in
dustriei, creșterii nive
lului tehnic, sporirii 
produefiei economice. 
R. P. Ungară, a spus el, 
caută noi posibilități de 
extindere a colaborării 
atît cu țările socialiste 
cff și cu (ările recent 
eliberate și cu țările 
capitaliste.

Pornind de la proble
ma reformei preturilor, 
care se aplică în R. P. 
Ungară, vorbitorul a a- 
rătat că noile măsuri 
preconizate de guver
nul ungar vor contribui 
la dezvoltarea econo
mică și politică a tării, 
la exiinderea democra
ției, la Intensificarea 
participării oamenilor 
muncit în conducerea e- 
conomiei.

Constantin MORARU

Budapesta (prin te
lefon).

muncii, candidează în alegerile 
pentru Marele Hural Popular. Din
tre aceștia, 21,6 la sută sînt munci
tori, 28,6 la sută — membri ai coo
perativelor agricole ale araților i 
la sută — reprezentanți ai intel: - 
tualității. De asemenea, peste 81 la 
sută din candidați sînt membri sau 
candidați ai P.P.R.M.

citorilor negri, portoricani și me
xicani. Toți vorbitorii s-au pro
nunțat împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, pentru lichidarea dis
criminării rasiale, pentru răspîn- 
direa în rîndurile tineretului ame
rican a ideilor marxism-leninis- 
mului.

Joi, congresul a adoptat o ho- 
tărire de a trimite președintelui 
Johnson o telegramă de protest 
față de acțiunile provocatoare ale 
elementelor rasiste împotriva par
ticipanților la marșul negrilor din 
statul Mississippi.

în bazinul olimpic de la Di
namo a început vineri turneul 
internațional de polo pe apă. 
Iată primele rezultate înregis
trate : București I — București 
II 5—4 (0—1, 1—2, 2—0, 2—1); 
Baltika Leningrad — Bulgaria 
(tineret) 7—2 (1—1, 2—0, 2—0, 
2-1).

Astăzi de la ora 18 au Ioc me
ciurile : București II — Baltika 
și București I — Bulgaria (tine
ret).

A

In cîteva rînduri
• Reprezentativa de fotbal a R. F. 

Germane a Întrecut la Hanovra selec
ționata Iugoslaviei cu scorul de 2—0 
(1—0), Golurile au fost marcate de Ove- 
rath si Seeler. La meci au asistai 75 000 
de spectatori, printre invitați aflîndu-se 
Si președintele F.I.F.A., Stanley Rous.

• FchtPa de fotbal a Uruguayuiui a 
întllnit la Coruqna selecționata Spaniei. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1, 
după ce fotbaliștii uruguayeni au condus 
pînă tn minutul 76. Golurile au fost mar
cate de extrema stingă Perez (min 44) 
și, respectiv, Gento (min 76).

• Cea de-a 7-a etapă a turului ciclist 
„Cupa Mării Marmara", desfășurată pe 
ruta Bandirma—Bursa (156 km), a fost 
cîștigată de alergătorul bulgar D, Kotev 
în 4b 14'45", urmat de Caliskan (Turcia). 
Liderul cursei continuă sa fie bulgarul 
Bohekov, secondat de compatriotul său

Kotev, la 25 sec.
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POPORUL JAPONEZ CERE:

Să fie evacuate bazele 
militare americane

Guvernul japonez a cerut ‘ Sfafelor 
Unite să lichideze poligonul militar 
de la Mito. După cum a anunjat în 
parlament Raizo Matsuno, ministrul 
de stat însărcinat cu problemele apă
rării, în prezent între reprezentanții 
celor două guverne au Ioc convorbiri 
în această problemă. „Vecinul ame
nințător", cum numesc locuitorii din 
prefectura Ibaraki poligonul militar 
de la Mito, ar putea astfel să mai 
aibă doar pufine zile de trăit. Prin 
lichidarea lui, în această regiune
s-ar pune capăt exercifiilor de tra
gere la (intă, lansărilor de bombe,
mitralierii din „greșeală” a satelor
din împrejurimi. Populajia care a su
ferit de pe urma a peste 300 de in
cidente ar fi astfel salvată de peri
colele permanente la care este expusă 
și și-ar putea continua în liniște acti
vitatea pașnică.

Prezenja americană în Japonia nu 
se rezumă numai la poligonul de la 
Mito. Există pe teritoriul ei 34 ase
menea poligoane, 154 baze militare 
și un număr de mai bine de 30 000 
de militari americani. Numai bazele 
aeriene considerate ca „importante" 
trec de 20. Arhipelagul japonez este 
împînzit de asemenea de peste o 
sută de aerodroame americane. Ba
zele navale japoneze de la Ominato, 
Maiuru și Kure, Nagasaki și Sasebo, 
precum și cea de la Yokosuka, care 
controlează intrarea în golful Tokio, 
au devenit principalele baze ale flo
tei militare maritime americane în 
Pacific. „în decursul anilor — scrie 
„New York Times" — S.U.A. au tran
sformai Japonia în cea mai impor
tantă bază militară a lor". Să nu ui
tăm însă că mai există și Okinawa, 
acest teritoriu japonez ocupat de 
trupele americane la sfîrșitul celui de 
al doilea război mondial și în pre
zent „aflat în întregime la dispozi
ția Statelor Unite" (ziarul japonez 
„Mainiji"). Aici se găsesc amplasate 
numeroase aerodroame, rampe de 
lansare pentru rachete cu rază me
die de acjiune, ca și cazărmi pentru 
circa 60 000 de infanteriști, pușcași 
marini și aviatori.

Existenta acestor baze și trupe mi
litare străine și drepturile largi de 
care se bucură autoritățile militare 
americane, nu numai că lezează în 
mod grav suveranitatea națională a 
Japoniei, dar constituie totodată și 
un pericol real pentru viața, secu
ritatea și proprietatea cetățenilor. 
Ziarul „Yomiuri" scria recent că nu
mai în prefectura Kanagawa, unde 
sînt situate bazele de la Atsughi și 
Yokosuka, s-au înregistrat peste 100 
de accidente cu avioane americane, 
care au costat viața multor japo
nezi. Cît privește Okinawa, aici 
„greșelile" pilojilor americani s-au 
înmulfit considerabil, mai ales în ul
tima vreme cînd, ca urmare a ex
tinderii și intensificării agresiunii în 
Vietnam, a crescut numărul zboruri
lor avioanelor de vînăfoare și al 
bombardierelor. Construcția obiecti
velor militare afectează pămînful 
multor cetă(eni. 44 la sută din su-

NICOSIA

RIDICAREA MĂSURILOR 
DE CONTROL

NICOSIA 24 (Agerpres). — Gu
vernul cipriot a ridicat vineri mă
surile de control impuse asupra 
circulației cipriotilor turci din Ni
cosia. Observatorii politici sînt 
de părere că această hotărîre este 
de natură să micșoreze tensiunea 
semnalată în ultimele zile în insulă.

SUB BUNE AUSPICII
Președintele Franței, Charles 

de Gaulle, își continuă vizita în 
Uniunea Sovietică. Tratativele ofi
ciale purtate la Moscova cu ■ con
ducătorii U.R.S.S., declarațiile fă
cute de reprezentanții celor două 
părți sînt urmărite cu viu interes 
de ziarele sovietice, de corespon
denții de presă străini aflați aici, 
în comentariile acestora se relevă 
faptul că vizita se desfășoară sub 
bune auspicii și că în timpul dis
cuțiilor au fost abordate proble
me importante pentru relațiile 
dintre cele două țări ca și proble
me cu un caracter mai larg.

Comentînd primele rezultate 
ale convorbirilor sovieto-franceze, 
ziarul „Pravda" de vineri subli
niază îndeosebi importanța acorda
tă problemei securității europene. 
Problema securității europene — 
scrie ziarul — devine tot mai ac
tuală. „Linia U.R.S.S. de dezvol
tare multilaterală a relațiilor cu 
Franța este bazată tocmai pe re
cunoașterea acestor relații ca un 
element important al securității 
europene și internaționale".

în cursul discuțiilor privind re
lațiile franco-sovietice, un loc im

prafafa arabilă a Okinawei este o- 
cupată de bazele militare americane. 
Nu de mult în localitatea Kadhena 
și Zusikavamura comandamentul a- 
merican a interzis efectuarea lucră
rilor agricole, anunfînd totodată noi 
planuri de rechiziționare a pămîntu- 
rilor în vederea lărgirii bazelor mi
litare. „Această acfiune de rechizi
ționare — scria ziarul „Mainifi" — 
va provoca fără îndoială un nou val 
de proteste ale populației împotriva 
dominației americane în Okinawa".

De altfel, este cunoscut că pre
zenta trupelor și bazelor americane 
a sfîrnif chiar de la amplasarea lor 
o puternică opoziție populară. Pe 
marile ca și pe micile insule s-au 
dezvoltat mișcări organizate de pro
test la care au luat parte oameni de 
cele mai diferite convingeri. în
cheierea „tratatului negru", cum au 
botezat japonezii „tratatul de secu
ritate japono-american", care consa
cră cedarea unei părți a teritoriului 
japonez autorităților militare ale 
S.U.A., a produs o adevărată explozie 
a revoltei populare. Milioane de oa
meni s-au adunat în impresionante 
demonstrații cerînd retragerea tru
pelor americane. Aceasta a devenit 
una din cererile principale ale „o- 
fensivelor de primăvară" ale oame
nilor muncii japonezi. în 1965, ca și 
în acest an, marinarii de pe sub
marinele atomice americane care 
’i-au aruncat ancorele în porturile 
Sasebo și Yokosuka au fost înfîm- 
pinafi cu protestele a sute de mii 
de oameni.

Impunătoarea luptă a poporului ja
ponez împotriva prezentei militarilor 
și armamentului străin nu este 
zadarnică. în fa(a opoziției populare 
autoritățile americane sînt adesea ne
voite să renunțe la unele din planu
rile lor periculoase. Acțiunile holă- 
rîte de protest ale locuitorilor din 
orașele și satele dispuse în jurul 
poligoanelor Kifafudji și Higasifudji, 
împotriva efectuării de exerciții cu 
rachete, au determinat astfel sistarea 
acestor exerciții.

De dezavantajele cedării unei părți 
a teritoriului national la discreția tru
pelor americane au început să-și 
dea seama pînă și unele cercuri gu
vernamentale. Cererea oficială de li
chidare a poligonului de la Mito 
este, în acest sens, un exemplu 
elocvent. Pe aceeași linie se înscrie 
și declarația făcută, .nu de mult, de 
Takezo Shimoda, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, care arăta că 
Japonia nu dorește să fie inclusă sub 
o așa-numită „umbrelă atomică a- 
mericană".

Desigur aceste inițiative nu reflec
tă nici pe departe întreaga amploare 
a opoziției populare față de pre
zența militarilor străini pe pămîntul 
japonez. Dar ele vădesc că, la fel ca 
și în Europa occidentală și în alte 
zone ale lumii, și în Japonia capătă 
o tot mar mare arie de cuprindere 
tendința vizînd evacuarea bazelor mi
litare americane, apărarea intereselor 
naționale.

Radu BOGDAN

Pe de altă parte, conducătorii ci
priotilor turci au anunțat că nu 
vor elibera pe ciprioții greci, se
chestrați în localitatea Mora în 
cursul ciocnirilor dintre cele două 
comunități, pînă ce nu vor fi eli
berați ciprioții turci arestați de 
autorități în aceleași împrejurări.

portant l-au ocupat problemele co
laborării economice. Din partea 
ambelor țări s-a exprimat păre
rea că acordul comercial de lun
gă durată încheiat în 1964 poate 
fi îndeplinit cu succes la toți in-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

dicii. Ambele părți au dat o mare 
atenție dezvoltării colaborării teh- 
nico-științifice inclusiv în dome
niul cuceririi spațiului cosmic.

Trebuie apreciat că unul din 
rezultatele , convorbirilor, atinse 
pînă în prezent, constă în înțele
gerea comună de a continua și în 
viitor consultările dintre U.R.S.S. 
și Franța în problemele interna
ționale care interesează ambele 
părți, scrie „Pravda".

Dorința de dezvoltare a relații
lor franco-sovietice s-a vădit și în

ÎNCETAREA LUPTELOR 
ÎN NORDUL IRAKULUI

BAGDAD 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
MEN, o delegație a mișcării 
kurde a sosit Ia Bagdad, unde 
a avut primele convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului a- 
supra „punctelor divergente" și 
pentru stabilirea păcii în 
Kurdistanul irakian. Membrii 
delegației, se arată într-o emi
siune a postului de radio 
Bagdad, au fost primiți de 
președintele Irakului, generalul 
Abdel Rahman Aref, căruia 
i-au înmînat un mesaj din 
partea generalului Barzani, 
conducătorul mișcării kurde. în 
mesaj se exprimă dorința ca, 
pe baza înțelegerii între cele 
două părți, să se pună capăt 
războiului dintre arabi și 
kurzi, realizîndu-se astfel u- 
nitatea națională a popoarelor 
din Irak.

O dată cu începerea convor
birilor între delegația kurdă și 
reprezentanți ai guvernului de 
la Bagdad, relatează agenția 
MEN, luptele dintre detașa
mentele kurzilor și trupele gu
vernamentale irakiene au înce
tat în partea de nord a Iraku
lui.

EXPOZIȚII
ROMÂNEȘTI
TOKIO

La galeriile de artă ale Muzeu
lui Metropolitan din Tokio a a- 
vut loc, sub auspiciile Asociației 
pictorilor amatori din Japonia și 
a Asociației de prietenie Japonia- 
România, vernisajul expoziției 
de lucrări ale artiștilor amatori 
din Republica Socialistă Româ
nia, trimisă de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

PAYSANDU

în orașul Paysandu din Uru
guay a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „Aspecte din 
Republica Socialistă România", 
trimisă de I.R.R.C.S. și organiza
tă sub auspiciile Consiliului Mu
nicipal al orașului Paysandu.

BOLIVIA

„Complot" inainte 
de alegeri

LA PAZ 24 (Agerpres). — Pre
ședintele juntei militare boliviene, 
generalul Alfredo Ovando, a anun
țat descoperirea unui așa-zis com
plot îndreptat împotriva generalu
lui Rene Barrientos, candidatul jun
tei la alegerile prezidențiale care 
urmează să aibă loc peste 10 zile.

Generalul Ovando a afirmat că 
acest complot ar fi fost condus din 
Lima (Peru), unde fostul președinte 
al țării, Victor Paz Estenssoro, se 
află în exil. în cercurile politice din 
La Paz se face o legătură între a- 
nunțarea descoperirii acestui „com
plot" și presiunile tot mai accen
tuate întreprinse în ultimele zile de 
junta militară cu scopul de a asi
gura alegerea candidatului ei la 
președinție.

cursul vizitei generalului de Gaulle 
la Novosibirsk. în timp ce vizita 
uzina de construcții de mașini grele 
din acest oraș, înaltul oaspete și-a 
manifestat satisfacția pentru cola
borarea dintre această uzină și u- 
nele întreprinderi franceze, subli
niind că această colaborare ar tre
bui lărgită în viitor. în cadrul 
unei recepții oferite de sovietul 
regional, generalul de Gaulle a de
clarat : „Am remarcat pe pămîn
tul Siberiei numeroase manifestări 
ale prieteniei dintre Uniunea So
vietică și Franța. Ele sînt o măr
turie a faptului că activitatea 
noastră comună, prietenia și co
laborarea dintre țara dv. și țara 
mea vor crește și se vor întări și 
de aici înainte". La rîndul său, 
N. Podgornîi, președintele Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., referin- 
du-se la convorbirile sovieto-fran
ceze, a spus că tratativele s-au des
fășurat în spiritul sincerității și 
înțelegerii reciproce și că ele au 
arătat că pozițiile celor două părți 
coincid în multe privințe sau sînt 
apropiate.

A. MUNTEANU

VIETNAMUL DE SUD

Ky formează un organism
„reprezentativ"

SAIGON 24 (Agerpres). — La 
Saigon a avut loc vineri reuniunea 
directoratului sud-vietnamez, a 
doua în timpul actualei crize, me
nită să desemneze cele 24 de per
soane care urmează să alcătuiască 
așa-numitul „Consiliu al armatei 
și al poporului", un nou organism 
inițiat de generalul Ky. Generalul 
Ky a declarat că rolul noului or
ganism este de a constitui „un 
punct de joncțiune între armată și 
interesele civile". Generalul Ky do
rește, cu alte cuvinte, ca prin acest 
organism să poată depăși actua
lele evenimente politice. Așa- 
zișii „reprezentanți ai . poporului" 
nu sînt altceva decît exponenți 
ai tendinței moderate a condu
cerii budiste, care, speriați de 
marile demonstrații de protest 
ale populației, s-au arățat dis
puși să colaboreze cu guvernul. 
De altfel, cele 24 de persoane care

Pe măsură ce participanții la marșul împotriva discriminării rasiale, din statul Mississippi 
(S.U.A.), se apropie ae ținta finală — orașul Jackson — incidentele se înmulțesc, iar încor
darea crește. „Joi seara — transmite agenția France Presse — s-au produs incidente vio
lente între participanții la marș și poliția din localitatea Canton, unde demonstranții pen
tru drepturi civile poposiseră pentru a înnopta. Sosiți spre sfîrșitul după-amiezii în oraș, 
participanții la marș au ținut un miting în fața tribunalului, după care s-au dus în curtea 
unei școli pentru negri spre a-și ridica corturile în care urmau să doarmă. Poliția însă s-a 
opus. Abia fusese înălțat primul cort că un grup de 100 de polițiști a dat buzna pe tere
nul școlii, a dărîmat cortul și a începuj să arunce cu grenade lacrimogene în mulțime. 
Au căzut 40 de grenade printre militanții pentru drepturi civile, provocînd panică. Multe 

persoane au fost rănite. Poliția a operat mai multe arestări în rîndul negrilor"

Turneul 
lui Dean Rusk

24 (Agerpres). 
stat al S.U.A., 
părăsit vineri 

într-un 
din

WASHINGTON
— Secretarul de

--- «—>- a
plecînd 

mai multe țări

Dean Rusk,
Washingtonul 
turneu în
Extremul Orient. El urmează să
viziteze Australia, unde va parti
cipa la sesiunea anuală , a Consi
liului ministerial al pactului mi
litar S.E.A.T.O., programată săp- 
tămîna viitoare la Canberra, 
după. care va pleca la Manila și 
Taipe, unde va purta convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului 
filipinez și cu ciankaișiștii. Surse 
oficiale americane au refuzat să 
indice dacă Rusk va face o vizită 
și la Saigon cu prilejul călătoriei 
sale în această parte a lumii. 
Turneul său va dura două săp- 
tămîni.

ROMA

Semnificația unui vot
ROMA 24. (Agerpres). — Timp 

de cîteva zile, în Parlamen
tul italian au avut loc dezbateri 
asupra proiectului de lege cu pri
vire la interzicerea concedierii oa
menilor muncii din întreprinderile 
de stat pentru motive politice sau 
sindicale. Joi seara, proiectul de 
lege a fost supus la vot, dar legea 
a fost blocată în cele din urmă cu 
244 de voturi contra și 240 pentru. 
Aceasta, datorită unui fapt pe care 
observatorii politici îl consideră 
grăitor pentru stadiul în care se 
află relațiile dintre partidele coa
liției de centru-stînga. Deși inițial 
se stabilise ca cele patru partide 
ale coaliției să își acorde sprijin 
reciproc în parlament, Partidul de- 
mocrat-creștin s-a aliat cu parti
dele de dreapta — liberal, monar
hic și neofascist — votînd împotri
va legii. în favoarea ei au votat de
putății comuniști, socialiști ai uni
tății proletare, socialiști, social-de- 
mocrați și republicani. Datorită 
faptului că socialiștii și-au expri
mat nemulțumirea în legătură cu 
incidentul care a avut loc joi în 
Camera Deputaților, proiectul de 
lege va fi prezentat din nou în Ca
meră.

urmează să fie „alese" de membrii 
directoratului au fost numite chiar 
de primul ministru.

Agenția sud-vietnameză de pre
să „Eliberarea" a dat publicității 
un comunicat, potrivit căruia, 
în perioada 21 mai — 7 iu
nie, armata Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
a desfășurat mai multe operațiuni 
în provinciile Gia Dinh și Quang 
Ngai, în cursul cărora a ucis, ră
nit sau a făcut prizonieri 662 de 
militari americani.

HANOI 24 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a trimis un mesaj Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam, în 
care protestează împotriva bom
bardării recente de către avioanele 
americane a barajului Thac Huong 
din provincia Bac Thai.

DECLARAȚIILE SECRETARULUI DE STAT PENTRU
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AFACERILE EXTERNE AL R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 24. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, tran
smite : La 23 iunie, Marko Nikezici, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
vorbit la televiziunea din Belgrad 
în cadrul emisiunii „Convorbiri 
actuale", răspunzînd la întrebările 
telespectatorilor privind situația 
internațională și politică externă a 
Iugoslaviei.

Apreciind situația internațională 
ca nesatisfăcătoare în ansamblu, 
el a spus că încordarea din diferite 
regiuni ale lumii și în special răz
boiul din Vietnam constituie un 
pericol pentru pace și o piedică în 
calea îmbunătățirii relațiilor inter
naționale. Referindu-se la situația 
din Europa," el a spus că aceasta 
poate fi considerată încurajatoare, 
deoarece „nu numai că între Est și 
Vest se dezvoltă comerțul, turis
mul și schimbul în general, dar 
guverne și factori politici sînt foar
te angajați în crearea unui climat 
mai favorabil căutărilor în comun 
a căii spre pace și securitate".

M. Nikezici a spus : Nu știu dacă 
azi se mai poate vorbi de un ade
vărat viitor al pactelor, în sensul 
unei perioade lungi. înseși pactele 
militare reorganizează poziția și 
orientarea lor în condițiile actuale. 
Există și astfel de concepții de a 
se rămîne la actuala orientare de 
întărire a politicii de blocuri, pro
movate de aceia care se situează 
pe poziții extremiste și cred că ar 
putea ajunge la revizuirea grani
țelor din Europa. El a afirmat în 
continuare că interesele naționale 
ale țărilor socialiste cer, atît din 
motive economice, cît și politice, e- 
liminarea barierelor în Europa, ba
riere create de existența alianțe
lor militare. Conducătorii sovietici 
și cei ai altor țări socialiste au 
făcut în ultimul timp mai multe 
declarații categorice că Tratatul de 
la Varșovia ar fi gata să se dizolve 
cu condiția ca Pactul Atlantic să 
facă același lucru. Subliniind că 
acest lucru nu poate fi realizat 
pește noapte, vorbitorul a scos în 
evidență importanța faptului că 
în Europa s-a ajuns, atît de o parte 
cît și de cealaltă, la constatarea că 
viitorul continentului nu constă în 
pacte și diviziune.

Marko Nikezici a calificat ca 
pozitive propunerile privind asi

Ciu En-lai a sosit 
la Tirana

TIRANA 24 (Agerpres). — A- 
genția A.T. A. anunță că — la invita
ția C.C. al Partidului Muncii din 
Albania și a Consiliului de Mi
niștri al R.P. Albania — vineri a so
sit la Tirana o delegație de partid 
și guvernamentală a R.P. Chineze, 
condusă de Ciu En-lai, vicepreșe
dinte al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

O problemă viu discutată:

Comerțul exterior
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gurarea securității în Europa, prin
tre care cele ale președintelui de 
Gaulle, propunerea României și 
aceea a Skupștinei federale referi
toare la întîlnirea reprezentanților 
parlamentelor din Europa.

în legătură cu problema ger
mană, vorbitorul a arătat că a- 
ceasta poate fi rezolvată numai în 
cadrul tendințelor de intensificare 
a colaborării europene, că ea este 
o problemă a poporului german și 
a înțelegerii între cele două state 
germane existente.

M SOFIA. Agenția B.T.A. a- 
—1 nunță că, la mijlocul lunii 
iulie, o delegație de partid șt 
guvernamentală a R. P. Bulga
ria, în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și G. Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, va face o vizită 
oficială în R. P. Mongolă, la in
vitația C.C. al P.P.R.M., Prezi
diului Marelui Hural Popular și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

M ROMA. La Palatul Monteci- 
" torio, sediul Parlamentului 
italian, a avut loc vineri dimi
neață, în prezența președinte
lui republicii, Giuseppe Saragat, 
o festivitate cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la convo
carea Adunării constituante. A- 
cest eveniment a constituit ac
tul de naștere al instituțiilor 
democratice din Italia, după 
victoria mișcării de rezistență 
antifascistă.

M WASHINGTON. Administra- 
ția națională pentru pro

blemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat că de la baza aeria
nă Vandenberg (California) a 
fost lansată joi o rachetă pur
tătoare avînd la bord un sate
lit denumit „Pageos". Satelitul 
constituie un balon sferic, avînd 
diametrul de 30 metri, și este 
destinat culegerii unor informa

Chineze, care va face o vizită de 
prietenie în R.P. Albania.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Albania, Mehmet 
Șhehu, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Albania, și de alte 
persoane oficiale.

M
odul în care să fie orien
tate relațiile economice 
externe ale Austriei con
stituie una dintre te

mele abordate în ultimul timp de 
presa vieneză. Săptămîna trecută, 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în țările Pieței comune au 
fost convocați la Viena, unde 
au avut convorbiri cu cance
larul Klaus, vicecancelarul și 
ministrul comerțului Bock și 
cu ministrul de externe Ton- 
cic. Vicecancelarul, care a și 
prezidat această conferință, a ex
pus un raport asupra negocieri
lor Austriei cu Piața comună. El 
s-a folosit de această ocazie, după 
cum a informat ziarul „Die 
Presse", pentru a repeta dorința 
guvernului de a coopera în aceas
tă chestiune cu partidul socialist, 
aflat în opoziție.

Cu prilejul vizitei sale recente 
în Elveția, ministrul de externe 
Toncic a răspuns la o serie de în
trebări puse de ziariști. El a sus
ținut că, în negocierile sale, Aus
tria urmărește să realizeze dubla 
apartenență la cele două orga
nisme economice vest-europene — 
Piața comună (C.E.E.) și Asociația 
zonei liberului schimb (A.E.L.S.). 
Abordînd aceeași problemă în
tr-un interviu acordat televiziu
nii elvețiene, ministrul de externe 
a declarat că „Austria dorește o 
soluție care să nu fie în contra
dicție cu neutralitatea sa".

Organul partidului liberal, 
„Neue Front", consideră că ar 
exista o anumită diferență de pă
reri între vicecancelarul Bock, 
care menționează necesitatea unui 
angajament cu C.E.E., și minis
trul de externe Toncic, care pune 
accent pe neutralitatea permanen
tă a Austriei și dificultățile ce ar 
rezulta dintr-un acord între Aus
tria și Piața comună. Presa a con
semnat, de asemenea, declarațiile 
pe care ministrul de externe Ton
cic le-a făcut recent la Salzburg. 
Guvernul — a spus el — trebuie 
să respecte principiul fidelității 
față de tratate pentru a fi sigur că 
celelalte state au încredere în po
litica sa de neutralitate. în regle
mentarea raporturilor viitoare 
dintre Austria și C.E.E. nu tre
buie abandonat ceea ce a fost 
cucerit și nu trebuie pus în pe
ricol statutul de neutralitate. El 
a apreciat că o armonizare a ta
rifelor vamale ar fi compatibilă 
cu neutralitatea, nu însă și in
trarea într-o uniune economică. 
Este cu atît mai necesar de a 
întreține contacte cu economia 
țărilor din Răsărit, a declarat el.

Petre STĂNCESCU

ții privind dimensiunile și for
ma Pămîntului.

BM CAIRO. Joi a luat sfîrșit 
“ cea de-a treia sesiune a 
Adunării Naționale a Republicii 
Arabe Unite. în ultima ședin
ță, participanții au dezbătut 
proiectul de buget pe exercițiul 
financiar 1966—1967. Potrivit, 
agenției M.E.N., capitole impor
tante și distincte au fost rezer
vate în noul buget sectorului a- 
gricol și lucrărilor barajului de 
la Assuan.

Egg PHENIAN. La secția de pre- 
să a Ministerului de Ex

terne al R.P.D. Coreene a avut 
loc o conferință de presă în ca
drul căreia ziariștii au fost in
formați că Statele Unite conti
nuă să-și sporească efectivul 
de trupe în Cbreea de sud. Re
cent, a arătat Yang Moon So, 
șeful secției de presă, în Coreea 
de sud a fost dislocată încă o 
divizie americană. Efectivul ar
matei sud-coreene a ajuns la 
700 000 de persoane.

Rg BEIRUT. Noi incidente au 
““ fost semnalate joi la fron
tiera dintre Liban și Izrael, 
transmite agenția France 
Presse. A avut loc un schimb 
de focuri. O persoană a fost 
ucisă și mai multe rănite.

M PNOM PENH. S-a anunțat 
“ oficial că alegerile pentru 
Adunarea Națională a Cambod- 
giei vor avea loc la 15 septem
brie a.c.
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