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întrevederea dintre secretarul general al C. C. 
al P.C.R., Nicolae Ceausescu, si Excelenta Sa 
generalul Ne Win, președintele Cnnsiliului
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CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR
Sîmbătă la amiază a avut loc șe

dința de închidere a lucrărilor 
Conferinței Naționale a Femeilor.

întreaga asistență a salutat cu 
aplauze și aclamații puternice, la 
sosirea în sală, pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr
lădeanu, Emil Bodnaraș, Alexan
dru Drăghici, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voi tec, pe membrii su- 
pleanți ai Comitetului Executiv și 
secretarii C.C. al P.C.R., vicepre
ședinții Consiliului de 
ai Consiliului de Stat.

Au fost comunicate 
primei ședințe plenare 
lui Național, care a ales Comitetul 
Executiv și Secretariatul.

în funcția de președintă a Con
siliului Național al Femeilor a fost 
aleasă tovarășa Suzana Gâdea.

Participantele la conferință au 
adoptat în unanimitate Chemarea 
Conferinței Naționale a Femeilor 
din Republica Socialistă România 
adresată femeilor din întreaga 
țară.

Tovarășa Suzana Gâdea a rostit 
apoi cuvîntul de închidere a con
ferinței.

Conferința a constituit o expre
sie puternică a creșterii conștiin
ței socialiste a femeilor, a simțu
lui de răspundere față de societate, 
a competentei în abordarea pro
blemelor privind toate domeniile 
activității sociale, o afirmare preg
nantă a atașamentului milioanelor 
de femei de la orașe și sate față 
de politica Partidului Comunist 
Român — a spus președinta Con
siliului Național al Femeilor. Con
ferința a constituit o vie mani

Miniștri și

hotărîrile 
a Consiliu-

festare a recunoștinței maselor de 
femei față de partidul și statul 
nostru, pentru tot ce s-a făcut în 
anii socialismului, pentru dezvol
tarea personalității femeii ca om 
al muncii, cetățean și mamă, pen
tru creșterea sănătoasă a copiilor 
țării și, totodată, a hoțărîrii lor 
nestrămutate de a contribui cu 
toate forțele la înfăptuirea măre
țului program al partidului pen
tru ridicarea României socialiste 
pe culmi tot mai înalte ale pro
gresului și civilizației.

La lucrările conferinței, în ple
nare, cit și în cadrul celor patru 
comisii de lucru, au luat cuvîntul 
176 delegate, invitate și invitați 
din toate regiunile țării, care au 
abordat o tematică bogată privind 
problemele cele mai importante ale 
participării femeii în producția 
bunurilor materiale 
în viața obștească, 
politice și culturale, 
familiei, creșterii și 
piilor, probleme privind condițiile 
de muncă și de viață ale femeilor 
de toate categoriile. Putem aprecia 
— a spus vorbitoarea — că parti
cipantele la discuții și-au îndepli
nit cu răspundere mandatul în
credințat.

Dezbaterile au subliniat necesi
tatea ca în centrul activității 
noastre de viitor să stea întărirea 
continuă a legăturii cu masele de 
femei, studierea temeinică și cu
noașterea multilaterală a vieții și 
preocupărilor maselor de femei, de 
la orașe și sate, consultarea lor 
permanentă asupra tuturor acțiu
nilor pe care le întreprindem.

în vedere?. îndeplinirii sarcini
lor ce ne stau în față va trebui să 
depunem toate eforturile pentru

și spirituale, 
ale educației 

probleme ale 
educației co-

îmbunătățirea stilului și metodelor 
de lucru, să le adaptăm neconte
nit cerințelor vieții, exigențelor 
mereu sporite ale maselor de fe
mei.

Cuvintele de caldă apreciere și 
puternic îndemn adresate confe
rinței de către Comitetul Central 
al partidului constituie o călăuză 
luminoasă pentru activitatea noas
tră, o chemare însuflețitoare ca 
femeile să-și afirme în măsură tot 
mai mare prezența activă în în
treaga viață economică, politică și 
social-culturală a țării. Partidul 
nostru poate fi sigur că femeile 
din întreaga țară vor răspunde cu 
entuziasm la chemarea sa, că nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a 
fi la înălțimea grijii și încrederii 
acordate.

In numele conferinței, al Consi
liului Național, vorbitoarea a ex
primat cele mai calde mulțumiri 
tuturor reprezentantelor organiza
țiilor naționale și internaționale ale 
femeilor pentru participarea lor la 
lucrările conferinței, pentru cuvin
tele prietenești rostite la adresa ac
tivității femeilor din țara noastră, 
a poporului român și le-a rugat să 
transmită organizațiilor de femei 
pe care le reprezintă, popoarelor 
lor, salutul călduros și sentimente
le de solidaritate ale femeilor din 
Republica Socialistă România, ură
rile de noi succese.

Conferința s-a încheiat într-o at
mosferă de mare însuflețire. Minu
te în șir răsună aplauze și urale pu
ternice, delegatele și invitatele ma- 
nifestîndu-și dragostea și atașa
mentul profund pentru Partidul 
Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului nostru, pentru 
Republica Socialistă România, so

lidaritatea și prietenia cu femeile 
din întreaga lume în lupta pentru 
pace și progres social.

★
La deschiderea ședinței de dimi

neață s-a anunțat că pe adresa 
conferinței a sosit un mare număr 
de telegrame și scrisori de salut 
din partea unor colective de femei 
din întreprinderi și instituții, co
operative agricole de producție, 
gospodării agricole de stat, comune, 
cartiere, organizații de masă.

Au continuat discuțiile la rapoar
tele prezentate.

Conferința a aprobat în unanimi
tate activitatea și raportul Consi
liului Național al Femeilor, precum 
și raportul Comisiei de cenzori.

Tovarășa Valeria Drafta a pre
zentat, din partea comisiei de re
dactare a documentelor conferin
ței, propunerile privind îmbunătă
țirea normelor de organizare și 
funcționare a comitetelor și comi
siilor femeilor care au fost apro
bate în unanimitate.

^Experiența acumulată în decursul 
anilor pune în evidență necesita
tea îmbunătățirii normelor de or
ganizare a mișcării de 
spus vorbitoarea.

Pe baza observațiilor 
lor primite, comisia de 
propus introducerea în norme 
unor noi prevederi.

S-a propus ca în viitor Confe
rința Națională a Femeilor să aibă 
loc la un interval de cinci ani. în 
locul actualului Birou al Comite
tului Executiv al Consiliului Na
țional al Femeilor să se aleagă pe 
viitor Secretariatul Consiliului Na
țional al Femeilor, considerînd că

femei, a

și sugestii- 
redactare a 

a

(Continuare în pag. a Il-a)

Examenul
de bacalaureat

George-Radu CHIROVICI

— Acceleratoarele de particule 
elementare sînt de mai multe ti
puri : ciclotronul se caracterizează 
prin aceea că...

— Așa cum scrie George Căli- 
nescu în „Viața lui Eminescu' con
cepția despre lirism a poetului...

Spuse cu mai multă sau mai pu
țină siguranță, cu voci mai mult 
sau mai puțin schimbate de emoție, 
voci de fete și voci de băieți, răs
punsurile în fața comisiei de exa
minare sînt însuși conținutul aces
tui eveniment care a mobilizat a- 
tenția a zeci și zeci de mii de ti
neri și de adulți : bacalaureatul. 
Pentru cea mai mare parte dintre 
el, „săptămîna emoțiilor" a luat 
sfîrșit. O dată cu ultimul „mulțu
mesc" al președintelui comisiei, 
bacalaureatul s-a terminat. încă un 
om a părăsit liceul, care pentru tot 
mai mulți dintre tinerii patriei este 
rampa de lansare pentru superbul, 
fantasticul și unicul zbor care este 
viața. Fie că va intra într-o facul
tate, într-o uzină sau intr-un labora
tor, tînărul va reține ca una din 
pietrele de hotar ale vieții sale exa
menul pe care în zilele acestea l-a 
susținut. Bacalaureatul, tradițională 
încununare a efortului cheltuit în a- 
tîția și atîția ani de școală, consfin
țește clipa intrării în viață pentru 
bună parte din cei care astăzi au 
18 ani.

...Dar nu numai pentru ei. Prin 
fața uneia dintre comisiile de ba
calaureat care funcționează la li
ceul „Nicolae Bălcescu" din Capi
tală, comisie prezidată de conf. 
univ. Petre Mirescu, trec, în după- 
amiaza zilei de sîmbătă, ultimii 
candidați. „Băieții" au verighete, 
iar „fetele" vorbesc pe coridor des
pre calitățile frigiderelor sau își co
munică rețete dietetice pentru su
gari. Sînt absolvenți de la cursurile 
serale sau fără frecvență. Profesia : 
sudor, soră medicală, lăcătuș, mai
stru oțelar, dactilografă, tinichigiu, 
în caracterizarea individuală, ulti
ma frază încearcă să definească 
„motivul" pentru care elevul a ținut 
eă urmeze liceul. Atrag atenția fl-

șele al căror ultim rînd sună așa : 
„Cultură generală". Iată o însem
nare greu consemnabilă în statis
tici dar care caracterizează o eta
pă importantă în viața spiritudlă a 
țării noastre. Setea de cunoaștere, 
dorința profund umană de a ști își 
spun și aici cuvîntul.

Orice vîrstă ar avea, candidații 
demonstrează; în covîrșitoare ma
joritate, seriozitate, pregătire pro
fundă, spirit de răspundere.

— Am primit multe răspunsuri 
pentru care regretăm că cea mai 
mare notă este 10, spune profesoa
ra Venera Dogaru. Cîteodată îți 
vine să scrii în dreptul numelui ele
vului „strălucit". Pregătindu-se 
pentru bacalaureat, candidații au 
făcut mai mult decît să citească 
buchea cărții și să parcurgă biblio
grafia obligatorie. (Tovarășa V. Do
garu este profesoară de limba ro
mână). Multi dintre ei sînt la cu
rent cu discuțiile despre creația 
contemporană, despre specific na
țional în literatură, sau despre fe
nomenul literar tînăr, discuții ce se 
poartă în presă. Au .opinii persona
le pe care le formulează limpede, 
concis, cartezian — îndrăznesc să 
spun. în acest an, examenul de ba
calaureat a fost, pentru cei mai 
mulți, un succes.

Același lucru la „Gheorghe La- 
zăr", la „Mihai Viteazu", la „Dimi- 
trie Cantemir". Vești asemănătoare 
ne vin de la Făgăraș și de la Iași, 
de la Oradea și de la Tulcea. Nu
mele celor care și-au luat baca
laureatul cu Zece sînt consemnate 
în cărțile de onoare ale liceelor : 
Pejrescu Anamaria, Curelaru Doi
na, Mutașcu Ilie, Bianu Adrian, Ru- 
daru Valeriu, Stan Daniela, Stă- 
nescu Eva, Menicovici Simion, Ursu 
Vlad și mulți, mulți alții. Să le re
ținem 1 Ei și colegii lor vor fi ma
rii noștri energeticieni și chimiști, 
scriitori și arhitecți, medici și ci- 
berneticieni, ei și colegii lor vor 
fi printre mințile și mîinile de aur 
ale acestei țări.

Bacalaureații anului 1966 pășesc 
în viață. Succes 1

Sîmbătă după-amiază, secreta
rul general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe. 
Maurer, și prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, a avut o întrevedere 
cu președintele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, ge
neralul Ne Win.

La întrevedere au fost de față 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Andrei Pgcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al

P.C.R., Eduard Mezincescu, 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Gheorghe Popescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Rangoon.

Au luat parte comandorul 
Thaung Tin, membru al Consiliu
lui Revoluționar, ministrul mine
lor, colonel Maung Shwe, membru 
al Consiliului Revoluționar, mi
nistrul industriei și muncii, colo
nelul Than Sein, membru al Con
siliului Revoluționar, ministrul 
transporturilor și comunicațiilor, 
și colonel Ko Ko, secretarul Con
siliului Revoluționar.

Președintele Ne Win a exprimat 
călduroase mulțumiri pentru invi
tația de a vizita România și po
sibilitatea ce i s-a oferit de a cu
noaște realitățile românești, mun
ca poporului român pentru pros
peritatea sa.

Conducătorul de stat birman s-a
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La recoltarea orzului (cooperativa agricolă Afumați, regiunea București]

referit apoi la activitatea desfășu
rată în țara sa, îndreptată spre o 
dezvoltare continuă a economiei și 
culturii.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R., exprimîndu-și convingerea 
că vizita pe care președintele Con
siliului Revoluționar al Uniunii 
Birmane o face în România va 
contribui la mai buna cunoaștere 
a celor două popoare, la întărirea 
prieteniei și colaborării reciproce, 
a transmis poporului birman urări 
de succese în activitatea sa.

în cursul convorbirii s-a expri
mat dorința comună de a se dez
volta relațiile dintre cele două 
țări. Totodată, a avut loc un larg 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Vizita în regiunea Ploiești
PLOIEȘTI 25. — De la trimișii 

Agerpres Mircea Moarcăș și Mircea 
Ionescu : în cursul zilei de sîm- 
bătă, președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, și soția, împreu
nă cu membrii suitei sale oficiale, 
au făcut o vizită în regiunea Plo
iești. înaltul oaspete a fost însoțit 
de Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Stat, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Rangoon, general ma
ior Constantin Popa, locțiitorul șe
fului Marelui Stat Major, și de alte 
persoane oficiale.

La intrarea în regiune, oaspeții 
au fost întîmpinați de Gheorghe 
Stan, președintele sfatului popular 
regional, de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat, de numeroși 
locuitori din așezările învecinate. 
Potrivit tradiției, oaspeților li s-au 
oferit pîine, sare și vin. Un grup 
de tineri le-au dăruit buchete de 
flori.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat apoi spre rafinăria de la 
Brazi, unde au venit în întîmpina-

re Nicolae Ionescu, adjunct al mi
nistrului petrolului, colectivul de 
conducere al rafinăriei, muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Directorul 
tehnic al rafinăriei, ing. Victor 
Nica, i-a condus apoi pe oaspeți 
printre turlele instalațiilor și mari
lor rezervoare de produse petrolie
re spre complexul de reformare ca
talitică. La tabloul de comandă al 
acestei instalații, președintele Ne 
Win s-a interesat de gradul de au
tomatizare a procesului de rafi
nare, de perspectivele de dezvolta
re a acestei „cetăți" a chimiei, a- 
vînd cuvinte de înaltă apreciere 
față de dotarea modernă a rafină
riei, de gama bogată a produselor 
sale. în continuare s-a vizitat in
stalația de distilare atmosferică și 
în vid, proiectată și realizată în 
țară, unde începe procesul de pre
lucrare a țițeiului.

Oprindu-se apoi la combinatul 
petrochimic din apropiere, oaspeții 
au fost întîmpinați de ing. Gheor
ghe Caranfil, adjunct al ministru
lui industriei chimice, și de colec
tivul de conducere al întreprinde
rii. Aici s-au vizitat fabricile de 
olefine, de polietilenă și oxid de 
etilena și glicoli. Ing. Gavrilă 
Muscă, directorul combinatului, a 
înfățișat perspectivele de dezvolta
re a combinatului în actualul plan 
cincinal, preocuparea colectivului 
de a ridica continuu nivelul produ
selor petroliere românești.
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• Cînd se măsurau orele cu clepsidra 
și astăzi • Cine este „omul care-ți răpește 
timpul"? • Randamentul real și „pseudo- 
economia" • Timpul 
cială

Acum cîteva zile, aflîn- 
du-mă într-o instituție, am 
auzit, din întîmplare, urmă
toarea replică adresată de 
către funcționarul de la ghi
șeu unui cetățean care-și 
aștepta rîndul, cam impaci
entat : „Ai răbdare, tovarășe. 
Doar nu pierzi timp din o- 
rele de producție!" (era 6 
după masă). Desigur că n-aș 
fi făcut caz de aceste vorbe 
banale, pe care le auzim re
petate zilnic în diverse îm
prejurări, dacă, tocmai din 
pricina frecvenței lor, n-ar 
constitui expresia unei a- 
titudini anacronice, accep
tată deseori — necritic — in 
virtutea obișnuinței. Lf se 
pare unora, în mod eronat 
bineînțeles, că partea din-

liber = avuție so

tr-o zi afectată timpului li
ber nu are utilitate socială 
sau, în tot cazul, nu are o 
utilitate socială importantă, 
de vreme ce o jumătate de 
oră sau o oră de așteptare 
„nu contează". Fiindcă, pa
sămite, după concepția lor, 
în asemenea împrejurări „nu 
se pierde nimic". Privind lu
crurile pe un plan mai larg, 
putem constata că pătrunde
rea civilizației moderne are 
drept premisă introducerea, 
în toate sectoarele de activi
tate, ca și în viata noastră 
cotidiană, a unei exactități 
maxime măsurate cu minu
tul, fie că este vorba de în
ceperea lucrului, plecarea u- 
nui tren sau pur și simplu de 
fixarea unei vizite amicale.

zâ- 
căci

aici

Civilizația modernă ne-a de
prins cu ideea valorii tim
pului și nimeni nu mai ac
ceptă aproximații arbitrare 
de genul „la apusul soare
lui", „pe Ia prînzișor" etc., 
cum se obișnuia pe vremea 
cînd ornicele erau o raritate 
și cînd un ceas-două de 
bavă nu se observau, 
viața se desfășura lent.

Nu trebuie înțeles de
că cei vechi nu cunoșteau 
prețul timpului. Ei nu-1 per
cepeau cu aceeași intensita
te ca noi. Dar și atunci, în 
veacurile măsurării timpului 
cu clepsidra, erau defăimați 
irîndavii, pierde-vară, pisă- 
logii care răpeau din răga
zul altora. Acestora din ur
mă, aflați mereu în contra
timp în relațiile cu semenii, 
moralistul elin Theophrast le 
dedică un capitol instructiv 
în „Caracterele" lui. în seco
lul nostru însă, asemenea fe
nomene de irosire a timpului 
altora depășesc, în unele si
tuații, sfera observațiilor 
strict „moraliste". Fiindcă și 
consecințele lor, din pricinile 
ajătate mai sus, sînt mult

mai mari. Mai ales dacă se 
produc în sfera de activitate 
pe care o denumim în mod 
generic „deservirea popu
lației". Fie că este vorba de 
eliberarea unor acte, fie de 
reglementarea transportului 
public, fie de deservirea în- 
tr-un magazin, se operează 
cu un factor comun: timpul 
cetățeanului. Iată de ce ra
piditatea și promptitudinea 
în aceste domenii sînt cri
terii ale unei deserviri de 
bună calitate, civilizate. Și e 
suficient ca undeva, în com
plexul acesta să existe un 
ins delăsător, a verigă ce ac
ționează în contratimp, ca 
zeci de oameni să fie purtați 
pe drumuri. Toată lumea e 
de acord că zece minute au 
importanță de zece ori mai 
mare decît un singur minut. 
Ei bine, „omul care îți ră
pește timpul" are cu totul 
altă părere. Decît să facă un 
efort care să-1 coste un mi
nut, mai bine să-1 aștepte pe 
el alți zece. Mai grav e cînd 
asemenea pierderi se ridică 
la ore întregi de fiecare so
licitant. Argumentul său, ba-

zat pe un principiu strimt: 
„Eu lucrez, pe cînd ei (cum
părători, solicitanți, călători 
etc.) se plimbă". Și o ase
menea opinie, tacită, persis
tă nu în atitudinea birocra
tului de revistă — cu oche
lari și perniță, care-ți spune 
„vino mîine" — ci în prac
ticile cele mai curente.

Acum cîteva zile, la far
macia care vinde plante me
dicinale din Bd. Bălcescu, in
trarea era blocată de coșuri 
pline cu pachete frumos aro
mate. „Primim marfă. Reve
niți peste o oră", li se răs
pundea cumpărătorilor. Citi 
or fi fost ? Cine i-a numă
rat ? Cine i-a întrebat cum 
au compensat pierderea de 
timp de care ei nu aveau 
nici o vină ? Sau o altă si
tuație bizară; sînt unități 
ale spălătoriei „Nufărul", 
frecventate de sute de clienți 
pe zi, care nu au un aparat 
telefonic. Pentru orice Infor
mații mărunte trebuie să 
te deplasezi personal.

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)
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CHEMAREA
Conferinței Naționale a Femeilor 
din Republica Socialistă România

DRAGI TOVARĂȘE DE PE 
ÎNTREG CUPRINSUL ȚARII,

Marile cuceriri ale poporului, 
victoria deplină a relațiilor socia
liste in (ara noastră, puternicul a- 
vint al industriei și agriculturii, 
chipul nou ai orașelor și satelor, 
dezvoltarea științei, culturii și ar
tei, creșterea bunăstării oamenilor 
muncii, înflorirea națiunii române 
constituie un puternic izvor de 
mindrie patriotică pentru toți ce
tățenii României socialiste. în toate 
aceste împliniri se află cuprinsă și 
munca plină de abnegație a femei
lor, cărora, o dată cu deplina ega
litate în drepturi, cu asigurarea 
demnității de om și cetățean, socia
lismul le-a creat cele mai bune 
condiții pentru afirmarea aptitudi
nilor și capacității lor creatoare.

Reprezentantele milioanelor de 
muncitoare, țărance, intelectuale, 
casnice din întreaga țară, întrunite 
în Conferința națională a femeilor, 
au dezbătut cele mai de seamă pro
bleme ale vieții și muncii lor și au 
adoptat hotărîri menite să ducă la 
creșterea continuă a rolului femei
lor în societate, la dezvoltarea 
conștiinței, răspunderii și îndatori
rilor ce le revin ca participante ac
tive Ia făurirea vieții noi în patria 
noastră socialistă.

Cuvintele pline de căldură cu
prinse în salutul Comitetului Cen
tra] al Partidului Comunist Român 
adresat Conferinței, înaltele apre
cieri pentru contribuția femeilor la 
înfăptuirile poporului nostru, în
drumările deosebit de valoroase 
privitoare la creșterea aportului lor 
în toate sectoarele de activitate so
cială au trezit ecouri profunde în 
inimile tuturor femeilor.

Conferința Națională a Femeilor 
din Republica Socialistă România 
adresează o înflăcărată chemare 
femeilor de pe tot cuprinsul țării, 
fără deosebire de naționalitate, de 
a-și consacra, împreună cu toți oa
menii muncii, întreaga pricepere și 
putere de muncă pentru realizarea 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru ridicarea patriei pe 
culmile tot mai înalte ale civiliza
ției și progresului.

FEMEI CARE LUCRAȚI IN 
FABRICI ȘI UZINE,

MUNCITOARE, TEHNICIENE 
ȘI INGINERE,

Sînteți chemate să aduceți o 
contribuție susținută la conti
nuarea neabătută a industrializă
rii patriei, la îndeplinirea cu 
succes a obiectivelor planului 
cincinal.

Perseverați în ridicarea neconte
nită a calificării voastre, pentru în
sușirea unor bogate cunoștințe de 
specialitate și de cultură generală, 
pentru a fi la curent cu tot ce este 
nou și înaintat în producție. în 
știință și cultură !

în munca voastră, puneți în va
loare spiritul gospodăresc și gustul 
vostru firesc pentru frumos ! înde- 
pliniți-vă în chip exemplar anga
jamentele luate în întrecerea so
cialistă ! Contribuiți cu toată ener
gia și inițiativa voastră la crește
rea continuă a productivității mun
cii. la reducerea prețului de cost, la 
realizarea unor produse de calitate 
superioară, care să poată sta ală
turi de cele mai bune produse si
milare obținute pe plan mondial, la 
creșterea eficienței economice a în
tregii activități a întreprinderilor, 
la dezvoltarea continuă. în ritm 
susținut, a economiei naționale !

FEMEI CARE MUNCIȚI PE 
OGOARELE PATRIEI,

întreaga țărănime lucrează cu 
însuflețire pentru a traduce în via
ță programul elaborat de partid 
privind dezvoltarea agriculturii so
cialiste. continua înnoire a satelor.

Țărance, inginere, tehniciene — 
contribuițî cu hărnicia și iscusința 
voastră la obținerea unor recolte 
tot mai mari de cereale la hectar, 
la creșterea producției în zooteh
nie, depuneți toată strădania pen
tru dezvoltarea legumiculturii, po- 
miculturii și viticulturii !

însușiți-vă în permanență știința 
lucrării pămîntului și a creșterii a- 
nimalelor. aplicați metodele noi, 
înaintate, ale agriculturii moderne, 
pentru creșterea rodniciei muncii 
pe întinsele noastre ogoare înfră
țite !

Contribuiți prin munca voastră 
Ia sporirea bogăției obștești a coo
perativelor. temelia creșterii pute-

Comitetul Executiv
al Consiliului Național al Femeilor

Suzana Gâdea, președintă a Con
siliului Național al Femeilor; 
Ioana Boga, Mia Groza, Lucia De
metrius, Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga, Suzana Galpal — vicepreședin
te ale Consiliului Național al Fe
meilor ; Stana Buzatu, Maria Cio
can, Cornelia Dinescu, Valeria 
Drafta, Maria Manolescu — secre
tare ale Consiliului Național al 
Femeilor ; Florica Andrei. Con
stanța Ciontu, Maria Costache, 

rli lor economice, a bunăstării 
membrilor lor !

Participați activ la buna organi
zare a producției și a muncii, la 
întărirea cooperativelor agricole, 
la dezvoltarea democrației coope
ratiste, Ia ridicarea întregii vieți a 
satului socialist !

LUCRATOARE DIN COMER
ȚUL DE STAT ȘI COOPERA
TIST,

Depuneți toate eforturile pentru 
prezentarea cit mai atrăgătoare a 
mărfurilor, pentru un aspect îngri
jit al magazinelor! Asigurați o 
funcționare exempiară unităților 
comerciale. Ia nivelul mărfurilor 
noi. tot mai frumoase și de mai 
bună calitate, puse la îndemîna 
populației și o deservire civilizată, 
dovedind maximum de solicitudine 
și atenție față de cumpărători !

FEMEI CARE MUNCIȚI PE 
TARIMUL INVAȚAMÎNTULUI 
ȘI OCROTIRII SĂNĂTĂȚII, 
AL ȘTIINȚEI, CULTURII ȘI 
ARTEI,

Purtați mai departe cu cinste 
făclia științei, culturii și artei ro
mânești, contribuiți cu toate for
țele la îmbogățirea lor, răspundeți 
nesecatei dorințe de cunoaștere și 
dragoste pentru frumos a poporu
lui, participînd cu pasiune la răs- 
pîndirea culturii în mase !

învățătoare și profesoare, con- 
sacrați-vă cunoștințele, talentul și 
experiența pedagogică nobilei mi
siuni ce vă este încredințată, a- 
ceea de a instrui și educa tînăra 
generație, de a participa la mun
ca de ridicare a nivelului cultu
ral ai poporului I

Medici, asistente și surori me
dicale, intensificați munca voas
tră devotată pentru ocrotirea să
nătății, pentru răspîndirea cuno
ștințelor igienieo-sanitare în rîn- 
durile populației !

Cercetătoare din toate domeni
ile științei, aduceți-vă contribuția 
creatoare la dezvoltarea multi
laterală a științei. în strînsă le
gătură cu nevoile actuale ale 
producției și progresului tehnic !

Femei care lucrați în domeniul 
creației artistice, alegeți mijloacele 
cele mai frumoase și mai expre
sive pentru a reda în proză, în 
poezie, în muzică. în pictură, în 
sculptură, realitatea atît de bogată 
a vieții noastre noi, pentru a zu
grăvi minunata noastră patrie și 
eroicul trecut de luptă al poporu
lui ! Realizați opere valoroase 
care să rămînă în patrimoniul 
culturii naționale și universale !

FEMEI DE LA ORAȘE ȘI 
SATE, CASNICE,

Faceți-vă un titlu de mîndrie 
din munca de înfrumusețare a 
orașelor și satelor patriei noastre, 
care își schimbă înfățișarea pe zi 
ce trece !

Participați și mai activ, cu 
însuflețirea ce vă caracterizează, 
la toate acțiunile de interes ob
ștesc. la întrecerea pentru cel mai 
îngrijit bloc, pentru cea mai curată 
stradă, pentru cel mai frumos 
cartier! Aduceți-vă în și mai 
mare măsură contribuția prin 
inițiative și spiritul vostru practic 
la rezolvarea problemelor gospo
dărești. edilitare din orașe și sate I

SOȚII ȘI MAME,

Fiți la înălțimea răspunderilor ce 
vă revin în întărirea unității fami
liei, în consolidarea ei. în crește
rea și educarea copiilor ! Luați ati
tudine împotriva manifestărilor ne
gative care prejudiciază trăinicia 
căsniciei, dezvoltarea familiei, fa
ceți tot ce depinde de voi pentru 
întărirea ei, ca celulă de bază a 
societății, a națiunii !

Faceți din copiii cărora le dați 
viață oameni cinstiți și curajoși, cu 
dragoste de muncă și învățătură, cu 
simțul datoriei față de societate ! 
Sădiți în mintea și inima lor iubi
rea fierbinte pentru patria socia
listă, devotamentul și recunoștința 
pentru călăuza încercată a poporu
lui — partidul comuniștilor, res
pectul și mîndria pentru faptele de 
glorie ale înaintașilor, pentru cuce
ririle revoluționare ale maselor 
muncitoare hotărîrea nestrămutată 
de a-și închina viața slujirii po
porului și patriei, cauzei socialis
mului și comunismului !
■ Creșteți și educați un tineret 
mîndru de țara lui și de care și 
țara să poată fi mîndră !

Dobrița Dima, Tamara Dobrin, 
Magdolna Fabian, Magdalena Fili- 
paș, Barbara Ana Fronius, Elena 
Grigoriu, Virginia Ioan, V*a Io- 
nescu. Elena Livezeanu, Ligia Ma- 
covei, Eleonora Nicolae Oprea, 
Olga Pop, Alice Săvulescu, Geor- 
geta Teodora Scînt.eianu, Elena 
Sereda, Aneta Spornic, Steliana 
Stoicescu, Floarea Șerban, Ana 
Țuică.

ACTIVISTE ALE MIȘCĂRII 
DE FEMEI,

Munca voastră devotată și perse
verentă se bucură de aprecierea 
caldă a milioanelor de femei!

Contribuiți și în viitor, cu forțe 
sporite, la vasta activitate de edu
care politică, cetățenească și cultu
rală a femeilor, Ia dezvoltarea 
conștiinței drepturilor și îndatori
rilor lor, a sentimentului demnității 
și mîndriei de constructor vrednic 
al socialismului, la îndreptarea 
hărniciei și entuziasmului lor spre 
înfăptuirea obiectivelor istorice 
puse de Congresul al IX-lea al par
tidului în fața întregului popor !

Consultați-vă permanent cu ma
sele de femei, țineți seama de ce
rințele și nevoile lor în fiecare îm
prejurare, în fiecare acțiune pe 
care o organizați ! Studiați cu aten
ție condițiile de viață și de muncă 
ale femeilor, contribuiți cu compe
tență la soluționarea diferitelor 
probleme privitoare la locul și rolul 
lor în societate !

îmbunătățiți continuu formele și 
metodele de muncă ale mișcării 
noastre, corespunzător preocupări
lor concrete și exigențelor sporite 
ale fiecărei categorii de femei !

FEMEI DIN ÎNTREAGA 
ȚARA,

Conferința națională a femeilor 
din Republica Socialistă România, 
exprimînd adeziunea totală a mi
lioanelor de femei din patria 
noastră față de politica externă a 
statului, care reflectă întru to
tul interesele fundamentale ale 
poporului, vă cheamă să adu
ceți și pe viitor întreaga voastră 
contribuție în sprijinul acestei po
litici de întărire a independenței 
și suveranității naționale, de dez
voltare a colaborării și încred“rii 
între popoare, pe baza egalității 
în drepturi, respectului și avanta
jului reciproc, de consolidare a 
păcii în lume !

Să dezvoltăm în continuare le
găturile de prietenie cu femeile 
din toate țările socialiste frățești ; 
să întărim prietenia și solidarita
tea cu femeile din țările capitalis
te care luptă împotriva exploată
rii și asupririi, pentru drepturile 
femeii, pentru libertăți democrati
ce, pentru o viață mai bună ; eu 
lupta femeilor din Asia, Africa și 
America Latină împotriva impe
rialismului și colonialismului, pen
tru cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale : cu lupta fe- 
meifer din lumea întreagă pentru 
pace și progres social, pentru vii
torul fericit ai tuturor copiilor !

Să dezvoltăm și să întărim le
găturile cu organizațiile naționale 
și internaționale ale femeilor pen
tru întărirea cooperării și unității 
de luptă a femeilor de pre
tutindeni, fără deosebire de con
cepții politice, filozofice și re
ligioase, în vederea înfăptuirii 
tuturor năzuințelor ce ne sînt 
comune !

★

DRAGI TOVARĂȘE,

Realizările de însemnătate isto
rică obținute în România socia
listă sînt rodul muncii eroice a 
poporului nostru, care a dat viață 
politicii juste a Partidului Comu
nist Român — arhitectul înțelept 
și îndrăzneț al prezentului și vii
torului nostru fericit, urmat cu 
încredere nețărmurită de milioa
nele de femei și bărbați de pe 
întreg cuprinsul țării, pe drumul 
plin de lumină al socialismului și 
comunismului.

Conferința Națională, în numele 
tuturor femeilor din întreaga țară, 
asigură partidul nostru drag că și 
pe viitor femeile nu-și vor pre
cupeți eforturile, energia și entu
ziasmul, participînd la munca în
tregului popor pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare 
continuă a economiei și culturii, 
de ridicare a bunăstării celor ce 
muncesc, de întărire și înflorire a 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România, de apă
rare a păcii și prieteniei între 
popoare.

în ședința de Încheiere a lucrărilor Conferinței Naționale a Femeilor
Foto i A. Cartojaa

(Urmare din pag. I)

aceasta este o denumire mai adec
vată caracterului de organ de lu
cru operativ.

Delegatele și invitatele la con
ferință au adoptat apoi o moțiune 
de solidaritate cu lupta poporului, 
a femeilor din Vietnam.

în moțiune se arată, printre al
tele, că femeile din Republica So
cialistă România cer ca S.U.A. să 
înceteze bombardamentele și cele
lalte acte de război împotriva R.D. 
Vietnam, să-și retragă trupele și 
să pună capăt imediat războiului 
de agresiune în Vietnamul de sud, 
să respecte prevederile acordurilor 
de la Geneva.

Cu convingerea fermă în victo
ria cauzei drepte a poporului viet
namez, milioanele de femei din Re
publica Socialistă România — se 
arată în moțiune — urează femei
lor, întregului popor vietnamez 
izbîndă deplină în lupta dreaptă pe 
care o duc pentru apărarea vieții 
copiilor, a securității căminelor lor, 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței țării, pentru unitatea și 
integritatea teritorială a patriei.

Trecîndu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi, delegatele au ales 
prin vot secret Consiliul Național 
al femeilor din Republica Socialis
tă România, compus din 179 de 
membre, și Comisia de cenzori.

Continuînd discuțiile pe margi
nea problemelor înscrise pe ordi
nea de zi a Conferinței, tovară
șele care au urcat la tribună au 
acordat .o deosebită atenție mun
cii femeilor în industrie și agri
cultură, participării lor Ia gospo
dărirea orașelor. Inginera Nadia 
Lămășan, directoarea fabricii de 
tricotaje „Moldova“-Iași, Floarea 
Blaga, muncitoare la IPROFIL „23 
August“-Tg. Mureș, Eva Heindl, 
muncitoare la întreprinderea 
„Bumbacul“-Timișoara, Tudorița 
Șerban, muncitoare la Combina
tul avicol Brăila, au analizat as
pecte ale activității comisiilor fe
meilor din întreprinderi, in- 
sistînd îndeosebi asupra pre
ocupării pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, lărgirea sorti
mentelor de bunuri de consum.

Rodica Suiu, țărancă din co
muna Fundul Moldovei, regiunea 
Suceava, a vorbit desnre munca 
femeilor din satele de munte 
pentru creșterea animalelor, ex
primînd dorința lor de a cunoaște 
mai bine experiența în acest do
meniu a unităților agricole socia
liste fruntașe.

Ioana Proca, președinta Comi
tetului raional al femeilor din 
Ineu, regiunea Crișana, s-a refe
rit la acțiunile femeilor pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașelor și satelor.

Maria Vigh, casnică, membră a 
biroului Comitetului orășenesc al 
femeilor-Satu Mare, a subliniat 
îndatorirea mamelor de a-și educa 
copiii în spiritul unei atitudini se
rioase față de căsătorie și a înfăți
șat aspecte din activitatea educa
tivă desfășurată de comitetele fe
meilor în sprijinul consolidării 
familiei.

Numeroase vorbitoare s-au refe
rit la sprijinul acordat de femeile 
din țara noastră politicii externe a 
partidului și guvernului, politică de 
prietenie și alianță frățească cu ță
rile socialiste, de dezvoltare a rela
țiilor cu toate statele lumii, indife
rent de orînduirea lor socială, în 
scopul promovării cauzei păcii și 
colaborării între popoare. Mia 
Groza, vicepreședintă a Consiliului 
National al Femeilor, a prezentat 
activitatea consiliului pentru lărgi
rea și întărirea legăturilor de prie
tenie cu femeile din toate țările, 
în spiritul năzuințelor comune de 
pace și prosperitate. Femeile din 
patria noastră — a spus vorbitoa
rea — sînt solidare cu popoarele 
care luptă pentru libertate și inde
pendentă națională, condamnă a- 
gresiunea imperialistă americană 
în Vietnam, își exprimă deplina so
lidaritate cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez, a femeilor vietna
meze

An de an, Consiliul Național al 
Femeilor și-a lărgit relațiile cu or
ganizații de femei și personalități 
feminine de pe toate continentele. 
Mișcarea de femei din România se 
numără printre membrele fonda
toare ale F.D.I.F. și, în această ca
litate, ea sprijină Federația pentru 
traducerea în viață a acțiunilor 
destinate întăririi unității femeilor 
de pretutindeni în lupta pentru 
pace și progres social, conducîn- 
du-se după principiul independen
tei și al deplinei egalități în drep
turi a tuturor organizațiilor afi
liate, al înțelegerii și respectului 
reciproc pentru realizarea scopuri
lor comune.

în ședința de sîmbătă, conferința 
a fost salutată de Luisa Chacon, 
secretara generală a Uniunii femei
lor din Chile.

în cadrul ședinței plenare, dele
gatele au fost informate asupra 
desfășurării lucrărilor în cele patru 
comisii pe problepie. Informările 
au fost prezentate de Lucia Deme
trius — din partea comisiei pentru 
educația politică și cetățenească a 
femeilor ; Elena Livezeanu — din 
partea comisiei pentru educarea 
copiilor ; Ecaterina Stancu — din 
partea comisiei pentru calificarea 
și participarea femeilor în produc
ție, și Eleonora Nilcă — din partea 
comisiei pentru participarea femei
lor la activitatea de gospodărire a 
orașelor și satelor.

Discuțiile au prilejuit un larg 
schimb de experiență și de opinii. 
S-au făcut propuneri valoroase.

Multe delegate au subliniat im
portanța însușirii temeinice de că
tre femei a politicii partidului nos
tru, cunoașterii trecutului glorios 
de luptă al poporului și a schim
bărilor radicale pe care socialis
mul le-a adus în viața țării și a 
întregului popor. Au fost analizate 
formele și metodele folosite pînă 
acum, s-au făcut propuneri pen
tru îmbunătățirea activității de 
educație politică și cetățenească în 
raport cu posibilitățile diferitelor 
categorii de femei, cu condițiile 
lor de muncă. Multe participante 
s-au referit la utilitatea extinderii 
universităților populare, lectorate
lor cu tematică eșalonată pe 2-3 
ani, ciclurilor de conferințe, brigă
zilor științifice etc. S-a recoman
dat organizarea unor acțiuni me
nite să facă mai bine cunoscute 
în rîndul femeilor legile țării, pro
priile lor drepturi șl îndatoriri. A 
fost relevată necesitatea de a se 
organiza în colaborare cu Uniunea 
Tineretului Comunist, sindicatele 
și sfaturile populare, activități de 
educație cetățenească a femeilor, 
pentru dezvoltarea opiniei de ma
să în păstrarea și apărarea avutu
lui obștesc, respectarea normelor 
de conviețuire socialistă. Nu
meroase delegate au subliniat ne
cesitatea editării unor lucrări de 
literatură, broșuri, beletristică și 
de știință popularizată, creării unor 
filme care să contribuie la educa
rea patriotică, la îmbogățirea cu
noștințelor femeilor asupra proble
melor vieții contemporane. Dele
gatele au cerut să se acorde o mai 
mare atenție în activitatea educa
tivă problemelor privind consoli
darea familiei, întărirea respon
sabilității femeii față de nobila ei 
menire de a da viață, de a crește 
și educa copii sănătoși.

în legătură cu propaganda peda
gogică în rîndul mamelor s-a ară
tat că o atenție deosebită trebuie 
acordată activității publicistice și 
editoriale pe teme privind creș
terea și educarea copiilor în fami
lie. S-a propus, de asemenea, îm
bunătățirea în continuare a acti
vității lectoratelor din școli, or
ganizarea în întreprinderi a unor 
cicluri de lecții și expuneri, sim
pozioane și alte manifestări me
nite să împărtășească mamelor 
cunoștințe pedagogice, o preocu
pare sporită pentru mai buna des
fășurare a cursului „Școala ma
mei".

S-au făcut numeroase propu
neri privind colaborarea factorilor 
care au sarcini în domeniul asi
gurării condițiilor prielnice ma
mei și copilului. Vorbitoarele s-au 
mai referit la urmările dăună
toare ale întreruperilor repetate de 
sarcină și au susținut propunerea 
ca legislația actuală să fie îmbu
nătățită în scopul creșterii răspun
derii față de cămin, față de trăi
nicia familiei, față de educarea co
piilor, în scopul favorizării nata
lității.

Participantele au propus să se 
asigure, pe cît posibil, în cartiere, 
funcționarea unor magazine cu 
semipreparate culinare, cantine- 
restaurant, spălătorii etc., în ve
derea ușurării muncii casnice. Tot
odată ele au solicitat luarea unor 
măsuri pentru sporirea numărului 
de locuri la căminele și creșele 
existente, la internatele și semiin- 
ternatele de pe lîngă școlile de 
cultură generală, precum și înfiin
țarea de noi cămine și creșe în 
cartierele muncitorești.

Un număr mare de vorbitoare 
au subliniat îndatoririle ce revin 
Consiliului Național, comitetelor și 
comisiilor femeilor în ceea ce 
privește controlul aplicării preve
derilor legislației muncii referi
toare la femei.

Delegatele au prezentat propu
neri și sugestii valoroase în ve
derea atragerii maselor largi de 
femei la buna gospodărire și în
frumusețare a orașelor și satelor. 
S-a propus astfel antrenarea mai 
activă a femeilor la întreținerea 
fondului de locuințe, la păstrarea 
și îngrijirea construcțiilor social- 
culturale, extinderea și amenaja
rea spațiilor verzi, plantări de 
pomi și arbori etc.

Delegatele au relevat necesita
tea Instruirii temeinice de către 
sfaturile populare și sindicate a 
echipelor de control obștesc, a în
drumării femeilor pentru efectua
rea unui control competent. S-a 
propus ca activitatea acestor echi
pe să capete un caracter perma
nent, pentru a contribui tot mai 
mult la îmbunătățirea deservirii 
populației și s-a cerut comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
să urmărească cu perseverență 
modul în care unitățile controlate 
iau măsuri de rezolvare a sesiză
rilor și propunerilor făcute de 
echipele de control obștesc.

★
Comitetul executiv al Consiliu

lui Național al Femeilor a oferit 
sîmbătă seara un cocteil în cinstea 
delegatelor de peste hotare parti
cipante la Conferința Națională a 
Femeilor.

(Agerpres)

OLÂNEȘTl Secvențâ de pitoresc

Cînd artizanatul este 
subordonat imperativului

prof. Gh. FOCȘA
Directorul Muzeului Satului

Arta populară ne oferă un te
zaur inestimabil, o mare bogăție 
și diversitate de valori originale. 
Ea este rodul unui proces conti
nuu de creație, al unei experien
țe milenare ce se perfecționează 
și asimilează necontenit sugestiile 
realității, receptivă la înnoirile, la 
schimbările din viața oamenilor, 
înmugurind pe trunchiul viguros 
al tradiției. Izvorînd din sufletul 
și din simțirea poporului, păstrînd 
vie și proaspătă strălucirea geniu
lui popular, creația folclorică ro
mânească se bucură astăzi de 
condiții de dezvoltare fără pre
cedent în istorie. Ca semn al a- 
cestei prețuiri, al sprijinului acor
dat artiștilor populari poate fi a- 
mintită, bunăoară, organizarea a- 
telierelor de producție ale coope
rației meșteșugărești, menite să a- 
sigure multiplicarea frumuseților 
iscodite de geniul artistic al po
porului — obiecte în care valoa
rea estetică se îmbină de regulă 
cu utilitatea practică — pentru a 
le pune la îndemîna neînchipuit 
de numeroșilor amatori de fru
mos din țară și de peste hotare.

...Și aici intervine o situație pa
radoxală, care a făcut obiectul a 
repetate semnale critice, dar fără 
rezultat din păcate. Este _ vorba 
despre faptul că — pe lîngă unele 
realizări incontestabile — pro
ducția. artizanală se îndepărtează 
deseori nepermis de mult de tra
diția pe care, de fapt, trebuia s-o 
cultive cu neabătut respect. Am 
citit în „Scînteia" o serie de ar
ticole pe această temă, semnate 
de criticul de artă Marina Vanei, 
de ceramistul Patriciu Mateescu 
și, mai recent, de sculptorul Vida 
Geza. Competente și pline de dra
goste față de minunatele noastre 
tradiții folclorice, aceste articole 
au formulat critici îndreptățite la 
adresa denaturărilor ce apar — în 
proporții îngrijorătoare — în pro
ducția atelierelor de artizanat, 
dezbătînd problema în implicațiile 
ei diverse, de la influența nega
tivă pe care aceste produse pseu- 
do-folclorice o exercită asupra 
educării artistice a maselor pînă 
la unele alterări, pe care le de
termină în însăși creația mește
rilor populari. Ar fi fost de aș
teptat ca organele de conducere 
ale UCECOM-ului, vizate direct, 
să se sesizeze și să ia măsuri efi
ciente pentru remedierea acestor 
situații.

Iată însă că în magazinele de 
artizanat, în debite și alte unități 
comerciale continuă să fie puse 
în vînzare într-un vast „sorti
ment" obiecte lipsite de valoare 
artistică, care n-au nimic comun 
cu autentica noastră creație popu
lară. Dînd o falsă impresie de u- 
niformitate și monotonie (la Con
stanța sînt puse în vînzare ace-
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leași obiecte ca și la Cluj sau 
București), vitrinele magazinelor 
de artizanat sînt inundate — în 
continuare — de miniaturi de tot 
felul : cuiere cu vase făcute din 
lemn și imit-înd ceramica, fîntini 
și căsuțe țărănești lăcuite, farfu
rioare din lemn lustruite și pic
tate, corăbioare, ciobănași pictați 
pe lemn, precum și alte aseme
nea „creații" de un diletantism și 
un prost gust fără echivoc. Repli
ca UCECOM-ului — „Asta se vin
de !“, nu poate convinge în nici 
un caz despre nevoia producerii 
lor.

Intre altele, ar trebui combătu
tă nesocotirea faptului că produc
ția artistică de ori ce fel — șl în 
mod deosebit producția de artă 
populară — presupune temeinice 
cunoștințe tehnice, principii este
tice clare și, desigur, talent. De 
aici necesitatea selecționării exi
gente a celor care lucrează în a- 
telierele meșteșugărești, în funcție 
de gradul de stăpînire a tehnici
lor tradiționale, de simțul artis
tic, de acea sensibilitate pe care 
o au creatorii care s-au format la 
însăși obîrșia artei populare. Alt
minteri vom continua să produ
cem iar în cel mai bun caz imi
tații fără valoare, lipsite de vi
brație. în aceeași ordine de idei, 
cred că ar fi firesc ca atelierele 
meșteșugărești să fie organizate 
cu precădere chiar în zonele 
etnografice respective, înglobînd 
meșteri de la fața locului, artiști 
din tată în fiu și care — în unele 
locuri cu bogată tradiție — își 
irosesc măiestria sau chiar și-o 
pierd, lăsîndu-se absorbiți de alte 
îndeletniciri.

Același principiu mi se pare 
valabil pentru producția costume
lor populare, de covoare — dife
rențiate ca stil de la o regiune la 
alta — pentru producția de cera
mică de o mare varietate din nu
meroasele centre specializate, 
pentru producția obiectelor din 
lemn cu strălucite realizări în 
satele din nordul Olteniei, în 
Munții Apuseni, în Țara Hațegu
lui, în zona Vrancei și a Rădău
ților, din nordul Moldovei etc. în 
ce privește costumele — cerute 
în zeci de mii de exemplare — 
s-ar fi evitat pe această cale sim
plă, directă, nenumăratele straie 
zise numai „populare" — hibride, 
artificiale, urîte și costisitoare, cu 
care s-au îmbrăcat în ultimii ani 
multe formații de artiști amatori 
și care nu reprezentau de fapt 
decît „proiectele" elaborate și 
realizate de necunoscători lipsiți 
de talent fie de la „Decorativa", 
fie de la centrele de producție de 
la Breaza ori de la Tismana...

Se consideră adeseori — în mod 
evident greșit — că se pot realiza 
obiecte „autentice" fără studiul 
prealabil, aprofundat, al nu
meroaselor modele pe care arta 
populară ni le oferă în colecțiile 
din muzee și pe teren. Cred că 
aici nu mai sînt necesare alte 
argumente. Improvizația nu poate 
suplini studiul, știința, talentul I

Apare necesară, după părerea 
mea, dezvoltarea mai departe a 
colecțiilor din muzee — locale, 
zonale, regionale și republicane — 
și organizarea unor standuri ca 
acela de curînd deschis la Muzeul 
Satului Împreună cu Fondul Plas
tic. unde creații populare autenti
ce să poată fi puse în vînzare la 
dispoziția tuturor iubitorilor de 
artă din țară și a vizitatorilor 
străini.
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la sfîrșit de semestru
BRAȘOV

Pînă ieri, un număr de 35 Întreprinderi Industriale 
din regiune și-au realizat planul de producfie pe 
primul semestru. Printre «rTfeStea se numără combi
natele chimice din Făgăraș și orașul Victoria, Uzina 
chimico-mefalurgică Copșa Mică, Complexul indus
trial de faian(ă și sticlă Sighișoara, Fabrica de gea
muri Mediaș, întreprinderea minieră Căpeni. în cinci 
luni, colectivele uzinelor șl fabricilor din regiunea 
Brașov au obfinut economii suplimentare la prejul 
de cost în valoare de 50 milioane lei.

Fumaliștii hunedoreni au elaborat Ieri ul
timele tone de fontă din planul pe primul 
semestru al anului. In acest interval, ei 
au realizat cu aceleași capacități o pro
ducție cu peste 10 000 tone de fontă mal 
mult decît în perioada corespunzătoare 
din anul trecut. In fotografie s furnalul de 

1 000 mc

Economia forestieră
și-a îndeplinit 
planul pe șase luni

Colectivele în
treprinderilor a- 
parținînd Ministe
rului Economiei Fo
restiere au realizat 
cu 5 zile înainte de 
termen planul de 
producție pe pri
mul semestru al 
anului.

Producția globa
lă obținută în a- 
ceastă perioadă es
te egală cu aceea

din întregul an 
1959. In primul se
mestru al anului 
muncitorii, ingine
rii șl tehnicienii 
din economia fo
restieră au dat 
peste sarcinile de 
plan importante 
cantități de produ
se, printre care 
peste 150 000 mc 
bușteni, mai mult 
de 100 000 tone lemn

de foc, 35 000 mc 
cherestea, 150 000 
mp plăci aglome
rate, mobilă în va
loare de 6 500 000 
lei. Planul de îm
păduriri pe prime
le șase luni a fost 
depășit cu 2 000 ha, 
realizîndu-se în a- 
ceastă perioadă 83 
Ia sută din sarcina 
anuală.

(Agerpres)

PLOIEȘTI

Datorită organizării științifice a producției șl a 
muncii, extinderii mecanizării și armării metalice în 
subteran, minerii din exploatările carbonifere ale 
trustului „Muntenia" au livrat peste prevederi mai 
mult de 20 000 de tone de lignit, realizînd cu șapte 
zile mai devreme planul semestrial la producția glo
bală. Planul de producție pe primul semestru al 
anului a fost îndeplinit și de colectivele Uzinei ce
ramice, Uzinei de produse petrochimice „Dero", Fa
bricii „Cablul românesc" din Ploiești, Uzinei de în
grășăminte chimice din Valea Călugărească.

Colectivul Uzinei de alumină Oradea a realizat cu o săptămînă înain
te de termen planul de producție pe șase luni. Succesul se datorește 
în special depășirii capacității proiectate la secțiile de măcinare șl de 

calcinare. în fotografie : Uzina de alumină

Ce se face
pentru ameliorarea
efectivelor de animale

în acțiunea de 
raselor de ani-

calitativă a e-

în regiunea Bacău, efectivele 
de animale au crescut de la un 
an la altul. Din datele aflate la 
consiliul agricol regional rezultă 
că, față de 1938, numărul bovine
lor a sporit cu 40 la sută, al ovi
nelor cu 11 la sută, iar cel al por
cinelor cu 109 la sută. Paralel cu 
mărirea numărului de animale se 
urmărește și îmbunătățirea cali
tății lor, problemă de care depinde 
sporirea, în continuare a producției 
de carne, lapte, lină. In legătură cu 
aceste acțiuni, corespondentul nos
tru pentru regiunea Bacău, Gheor- 
ghe Baltă, a avut o convorbire cu 
tovarășul dr. MARIN BUZATU, șeful 
serviciului producției animale din 
consiliul agricol regional.

— Ce rezultate au fost obfi- 
nute pînă acum 
îmbunăfă|ire a 
male I

— îmbunătățirea
fectivelor de animale se realizea
ză prin extinderea raselor de 
mare productivitate și introduce
rea selecției. Se poate aprecia că, 
în urma măsurilor luate de către 
consiliile agricole, s-au obținut u- 
nele rezultate bune. Așa, de pil
dă, prin folosirea reproducătorilor 
de rasă pură, cu însușiri zooteh
nice superioare, s-a reușit să se 
amelioreze rasele locale, a căror 
producție este în continuă crește
re. în gospodăriile de stat din re
giune există, în prezent, numai a- 
nimale din rasele productive, a- 
daptate condițiilor locale, iar în 
cooperativele agricole de produc
ție peste 85 la sută' din totalul 
bovinelor sînt metiși din rasa 
Brună de Maramureș. Progrese 
însemnate s-au făcut și în ce pri
vește introducerea oilor cu lînă 
fină și semifină, care reprezintă 
acum aproape 20 la sută din to
talul efectivelor. Paralel cu ame
liorarea raselor de 
extins 
lecție 
tie.

Dar 
abia Ia început. Există încă multe 
animale slab productive, neamelio
rate. în majoritatea unităților 
metișii rezultați din încrucișări 
n-au fost selecționați. în cooperati
vele agricole s-a făcut mai mult o 
clasare anuală, prin care s-au re
format animale considerate ca slab 
productive, cu toate că acestora nu 
li s-au asigurat condițiile cores
punzătoare de îngrijire și de fura
jare, care să permită punerea în 
evidență a potențialului lor pro
ductiv. De asemenea, selecția și a- 
meliorarea sistematică a animalelor 
nu s-au făcut pe generații succesive 
și nu s-au stabilit indicii necesari 
pentru a se forma linii și familii de 
la cele mai bune exemplare.

— Care sînt cauzele acestor 
deficienfe și ce măsuri s-au 
luat pentru înlăturarea lor 1

— Cauzele sînt mai multe : in
suficienta preocupare a unor cadre 
care lucrează în zootehnie, lipsa de 
control și slaba îndrumare din par
tea consiliilor agricole raionale și a 
medicilor veterinari din circum
scripții. Situația este mai caracte
ristică în unitățile din raioanele 
Adjud, Bacău și Tg. Ocna. Acțiu
nile pe care le întreprindem acum 
au ca scop tocmai înlăturarea aces
tor deficiențe. Cu sprijinul consi
liilor agricole, centrele de selecție 
și specialiștii din unitățile agricole 
au organizat controlul producției 
de lapte la vaci, al producției de 
lînă, al calității pielicelelor la oi, 
precum și al prolificității la scroa
fele de prăsilă din cooperativele a- 
gricole de producție.

Cadrele de specialiști urmă
resc îndeaproape ținerea evidenței 
pentru fiecare animal de prăsilă în 
parte. Pe această bază, în coope
rativele agricole au început să 
se organizeze nuclee de selecție. în 
cite 2—3 unități din fiecare raion 
există nuclee cu vițele de pră
silă, cu origine binecunoscută. 
Acestea sînt date în seama celor 
mai buni îngrijitori și urmărite 
îndeaproape de specialiști pen
tru ca m anii următori să pu-

animale s-au 
treptat și acțiunile de se

in cooperativele de produc-

în problema selecției sîntem

tem asigura o matcă valoroasă 
în toate unitățile.

— Ameliorarea efectivelor de 
animale și obținerea unor pro
ducții mari de lapfe șl carne de
pind de asigurarea unei baze 
furajere corespunzătoare. Ce 
măsuri s-au luat pentru îmbu
nătățirea alimentației animale
lor !

— începînd din anul trecut, co
operativele agricole au mărit su
prafețele cultivate cu lucernă, tri
foi, borceag. și altele. Pășunile și 
fînețele ocupă peste 33 la sută din 
suprafața agricolă a regiunii, dar, 
din cauza slabei preocupări pen
tru îmbunătățirea și întreținerea 
lor, dau producții mici. Suprafe
țe însemnate de pășuni sînt aco
perite de vegetație forestieră și 
nu pot fi pășunate decît parțial, 
iar peste 23 000 de ha pășune, din 
zona de deal, sînt în diferite sta
dii de degradare. Producții mici 
de furaje se obțin și de pe tere
nurile arabile destinate bazei fu
rajere.

Ritmul prea lent în amelio
rarea efectivelor de animale se 
datorește, într-adevăr în mare 
măsură lipsurilor în asigurarea u- 
nei alimentații corespunzătoare, 
problemă care stă mereu în atenția 
consiliului agricol regional și uni
unii regionale a cooperativelor a- 
gricole. în acest an se vor exe
cuta asemenea lucrări pe o supra
față de 41000 de hectare pășu
ne. Se asigură semințele necesare 
extinderii trifoiului și lucernei 
pentru ca aceste valoroase plante 
să ocupe cel puțin 55 la sută din 
suprafața destinată culturilor fu
rajere. Măsurile luate pentru asi
gurarea unui sortiment mai larg 
de furaje în cantități îndestulă
toare vor contribui la îmbunătă
țirea calitativă a efectivelor de 
animale, la creșterea producției 
acestora.

Sudorul Constantin Ichim execută lucrări de bunâ calitate la montajul cen
tralei electrice de termoficare din Buzău

Foto : M. Andreescu

PLANUL TEHNIC
concepție si execuție
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Recent* biroul Comitetului re
gional de partid Oltenia a anali
zat, într-un cadru lărgit, modulîn 
care acționează organele și orga
nizațiile de partid din regiune pen
tru a mobiliza colectivele de în
treprinderi la traducerea în viață 
a prevederilor cuprinse în planu
rile tehnice și a stabilit măsuri con
crete în vederea continuei îmbu
nătățiri a acestei activități.

Dezbaterile și măsurile adoptate 
de biroul comitetului regional au 
fost precedate de un studiu amplu, 
întreprins timp de o lună și ju
mătate în toate întreprinderile in
dustriale și de construcții din re
giune de către un colectiv de ac
tiviști și specialiști. S-a urmărit 
în mod deosebit cum sînt reali-

O lucrare actuală de economie agrară

Lucrarea „Gospodăriile a- 
gricole de sfat" de Bucur 
Șchiopu, apărută în Editura 
politică, tratează pe larg 
multiplele aspecte ale acti
vității acestui sector fruntaș 
al agriculturii. Partidul nos
tru a orientat activitatea 
gospodăriilor agricole de 
stat în direcția sporirii con
tinue a producției pentru a 
crește aportul lor crea
rea fondului central de

î BUCUR
ȘCHIOPU Gospodăriile
agricole de

produse agricole al sfa-
-! ----------- unej

pro- 
gos-

fului și asigurarea 
rentabilifăfi ridicate a 
ducjiei. Cu fiecare an, 
podăriile agricole de sfat 
au obfinuf rezultate tot mai 
bune în îndeplinirea aces
tor sarcini. Refine atenfia 
faptul că, în perioada 1960- 
1964, producfia agricolă 
globală, în medie anuală, a 
fost de aproape 4,4 ori mai 
mare 
1954. în perioada 
1964, 
și-au 
ori
zenfînd aceste rezultate, lu-

decît în anii 1950- 
1950— 

gospodăriile de sfat 
mărit de aproape 10 

producția-marfă. Pre-

crarea de față, bazată pe a- 
naliza aprofundată a activi
tății G.A.S., sintetizează ex
periența dobîndifă în ce 
privește sporirea și rentabi
lizarea producției.

După ce înfățișează unele 
aspecte ale formării pro
prietății de stat în agricul
tura țării noastre, cartea 
prezintă pe larg etapele 
dezvoltării gospodăriilor de 
stat, analizează situația fon
dului funciar și a înzestrării 
lor tehnice, organizarea 
muncii și principalele direc
ții ale producției vegetale 
și animale. Studiul scoate

AZI VĂ INFORMAM DESPRE:

Masele plastice pătrund cu 
repeziciune uimitoare în tot 
mai multe domenii de activi
tate. Pentru calitățile sale deo
sebite acest material își gă
sește o întrebuințare din ce în 
ce mai largă și în agricultură., 

— Puțini știu — ne-a spus tov. 
inginer Jean Forst, șeful serviciu
lui producției din Direcția generală 
industrială azot a Ministerului In
dustriei Chimice, căruia i-arn so
licitat cîteva amănunte în legătu
ră cu această problemă — că dacă 
găsesc în magazine cu două, 
trei și chiar patru săptămîni mai 
devreme legume proaspete, acest 
lucru se datorește protejării cultu
rilor cu folii de polietilenă. în 
același timp, prin folosirea foliilor 
de polietilenă (ca acoperămînt) re
coltarea acestor culturi se poate 
prelungi toamna cu trei-patru săp
tămîni. Obținerea legumelor mai 
devreme și prelungirea recoltatului 
pînă toamna tîrziu contribuie la 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației si măresc veniturile unități
lor agricole cultivatoare. Anul tre
cut, membrii cooperativei agricole 
de producție din Curtici, regiunea 
Banat, au realizat un venit net la 
hectar în plus la cultura de tomate 
protejată cu folii de polietilenă, 
față de cultura neprotejată, de 
17 500 lei. Prin extinderea acestei 
metode, a obținut venituri supli
mentare și gospodăria agricolă de 
stat „30 Decembrie“-București. Aici 
pe un hectar cu varză, recoltată cu 
circa trei săptămîni mai devreme, 
s-a realizat o producție de 54 000 
kg și un venit de 125 000 Iei.

Masele plastice se folosesc și la

construcția răsadnițelor și serelor, 
înlocuind sticla care este mai grea 
și se sparge ușor.

Se știe ce mare importanță are 
irigatul pentru culturile de legume 
și, în general, pentru producția ve
getală. La irigat au început să se 
folosească conducte din mase plas
tice, care prezintă mari avantaje 
față de conductele metalice obiș
nuite : pot fi adaptate ușor la orice 
particularitate a terenului, se pot 
monta repede, nu ruginesc. Țevile 
din policlorură de vinii se utili
zează și la alimentarea cu apă a se
relor.

De curînd îngrășămintele chi
mice destinate agriculturii au 
început să fie ambalate în saci de 
polietilenă realizați de Uzina de 
prelucrare a maselor plastice Bu
zău. Aceștia înlocuiesc cu succes 
sacii din hîrt.ie, care nu rezistă la 
ploaie, se rup, ceea ce pricinuiește 
pierderi de îngrășăminte. De ase
menea, fiind rezistenți la umezeală 
și la diferente de temperatură (de 
la minus 30 grade la plus 80 grade), 
sacii din polietilenă permit depozi
tarea îngrășămintelor în aer liber 
pe timp îndelungat.

Rafia, care are o mare căutare în 
agricultură, se aduce din import. 
Acum din fibre de polipropilenă se 
realizează înlocuitori de rafie. Pînă 
Ia sfîrșitul acestui an, industria 
noastră va fabrica, cu ajutorul 
unor instalații noi, însemnate can
tități de înlocuitori de rafie. Ei vor 
fi folosiți la legatul viței de vie și 
legumelor, la altoit etc.

Pentru transportul și amba
larea fructelor și legumelor, pro
duse ușor perisabile, a început

să se întrebuințeze, de aseme
nea, ambalajele din material plas
tic. Coșulețele de o jumătate de ki
logram și de un kilogram, de exem
plu, pentru zmeură și căpșuni sau 
pungile din polietilenă cu legume 
uscate au devenit un lucru obiș
nuit în unele magazine de speciali
tate.

Masele plastice și-au găsit un 
cîmp larg de aplicare în fabricarea 
mașinilor agricole. Roți dințate, 
lagăre, manete, butoane, discuri, 
rezervoare etc. sînt doar cîteva 
exemple din marele număr de re
pere ce intră în construcția mașini
lor agricole.

în anii cincinalului se prevede 
sporirea producției de articole din 
mase plastice destinate sectorului 
agricol. Astfel, producția de folii 
din polietilenă a Uzinei de prelu
crarea materialelor plastice 
București va spori cu 50 la sută. 
Prin darea în folosință a două noi 
instalații la uzinele de prelucrare a 
maselor plastice din Iași și Buzău, 
producția de saci urmează să creas
că pînă în 1970, față de cea actuală, 
de circa 8 ori. La Fabrica chimică 
Orăștie se vor crea noi capacități 
de fabricare a lăzilor din mase 
plastice, destinate transportului și 
prezentării fructelor și legumelor, 
iar prin intrarea în funcțiune a 
unei instalații noi la uzina din Iași, 
capacitatea de producție a diferite
lor tipuri de butoaie din plastic, 
pentru ambalarea insecticidelor și 
ierbicidelor, va crește cu sută la 
sută.

D. M1NCULESCU

I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i I

stat
evidență rolul hotărîfor 
care l-a avut și îl are

în 
pe 
dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale și organizarea 
științifică a muncii în spori
rea continuă a producției. 
Subliniind că în agricultură, 
ca și în toate ramurile eco
nomiei naționale, investițiile 
condiționează procesul re
producției socialiste lărgite, 
autorul analizează dinamica 
investițiilor făcute de stat în 
aceste unități, proporțiile în 
care au fost realizate.

în ce privește dinamica și 
structura fondurilor fixe, se 
subliniază că cea mai mare 
parfe a acestora au fost 
destinate direct producției. 
Analizele făcute demons
trează legătura indisolubilă 
dintre producțiile medii ob
ținute și volumul investiții
lor la hectar, nivelul înzes
trării cu fonduri fixe și pre
gătirea fehnico-organizato- 
rică și economică a cadre
lor. Ținîndu-se seama că, în 
perioada anilor 1966—1970 
gospodăriilor de stat li se 
vor aloca fonduri de investi
ții cu 40 la sută mai mari 
decît în anii 1960—1965, 
concluziile formulate, cu 
privire la orientarea aces
tora, pot fi utile activității 
lucrătorilor din G.A.S.

Un loc important, în ca
drul lucrării, îl ocupă pro
blemele concentrării pro
ducției în unități speciali
zate. Rezultatele obținute 
au confirmai întrufotul jus
tețea orientării date de 
partid în această direcție. în 
capitolele care tratează pro
blemele producției vegetale 
și animale și cel referitor la 
rezultatele economice și fi
nanciare sînt oglindite pe 
larg efectele concentrării 
producției în unități specia
lizate, iar tabelele și calcu
lele prezentate reliefează 
puternic utilitatea continuă
rii acestei acțiuni.

în paginile cărții este a- 
nalizată și evoluția prețului 
de cost al produselor, su- 
bliniindu-se rezervele care 
mai există în G.A.S. pentru 
reducerea nivelului acestui 
indicator.

La sfîrșitul lucrării autorul 
prezintă direcțiile de dez
voltare a G.A.S. în lumina 
sarcinilor trasate de partid 
în noul cincinal și modul 
cum pot fi duse la îndepli
nire. Lectura volumului e uti
lă celor ce lucrează în acest 
sector al agriculturii noastre 
socialiste și constituie pentru 
ei un sprijin în rezolvarea 
multor probleme ale activi
tății gospodăriilor de sfat.

I. c.

zate prevederile din planurile teh
nice legate de extinderea tehnolo
giei moderne, îmbunătățirea ca
racteristicilor tehnice ale produ
selor din fabricația curentă, extin
derea mecanizării la lucrările 
grele etc. Din studiul întreprins se 
desprinde că, încă din primele luni 
ale anului, multe organizații 
de partid din întreprinderi, ca și 
birourile raionale și orășenești de 
partid Craiova, Tîrgu Jiu, Gorj, 
Turnu Severin au analizat cum 
se ocupă conducerile tehnico- 
administrative de îndeplinirea o- 
biectivelor prevăzute în planul 
tehnic de stat și departamental. 
De exemplu, organizațiile de par
tid din compartimentele de con
cepție de Ia „Electroputere", Uzina 
mecanică Turnu Severin și între
prinderea mecanică-Sadu au exa
minat de mai multe ori activi
tatea în domeniul asimilării pro
duselor noi și al pregătirii fabri
cației acestora. Cunoscînd că îm
bunătățirea activității în aceste 
domenii presupune o muncă de 
concepție susținută, care să asi
gure realizarea de produse la un 
înalt nivel tehnic și calitativ, con
ducerile tehnico-administrative au 
trecut, pe baza indicațiilor birou
lui comitetului regional de partid, 
la întărirea și completarea sectoa
relor de concepție cu cadre bine 
pregătite și eu experiență în pro
ducție.

Lucrurile nu stau însă bine în 
această privință în toate întreprin
derile din regiune. Obiective im
portante ale planurilor tehnice nu 
sînt traduse în viață la termenele 
stabilite. La uzina „7 Noiembrie" 
din Craiova a fost prevăzută a- 
similarea remorcilor basculante tip 
R.B.L. 4, a tocătorilor pentru fi
broase verzi, rădăcinoase și bostă- 
noase. Din păcate, aceste preve
deri ale planului tehnic nu s-au 
bucurat de suficientă atenție din 
partea conducerii tehnico-admi
nistrative a uzinei și, în consecin
ță, asimilarea acestor noi pro
duse a fost începută cu mare în- 
tîrziere. Dezbaterile din ședința 
amintită a biroului comitetului 
regional de partid au subliniat că, 
în vederea preîntîmpinării orică
ror tărăgănări Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini tre
buie să se intereseze mai îndea
proape de felul în care întreprin
derile se ocupă de realizarea pre
vederilor din planurile tehnice.

Cu prilejul analizei făcute de co
misia economică a comitetului re
gional de partid s-a constatat că 
pregătirea fabricației pentru unele 
produse în curs de asimilare nu se 
face în cele mai bune condiții. 
De exemplu, la 
troputere" nu s-a putut respec
ta termenul de pregătire a fa
bricației la separatorul mono- 
polar de 220 kV, din cauză că în
tre prototip și pregătirea fabrica
ției s-au prevăzut numai 3 luni, 
timp insuficient pentru execuția 
și omologarea S.D.V.-urilor. Toate 
acestea sînt deficiențe care pot fi 
evitate dacă conducerile întreprin
derilor s-ar îngriji din timp de de
finitivarea caracteristicilor tehnice 
ale produselor, programînd terme
ne realiste pentru diferitele faze 
ale asimilării, fără să aștepte ca 
acest lucru să fie făcut de forul 
tutelar.

Din studiul întreprins s-a ajuns 
la concluzia că, uneori, planurile 
tehnice ale uzinelor nu țin pasul 
cu cerințele producției și datorită 
unor cauze din afară. La locomo
tiva electrică de 6580 CP, de 
exemplu, execuția cutiei este în- 
tîrziată din cauza lipsei 
profile metalice pentru 
inferior, a instalațiilor 
electrice și pneumatice, 
în asimilarea produselor 
vocate și de faptul că forul tute
lar introduce în planul tehnic a- 
numite produse, fără ca în prea
labil să fie stabilit măcar bene
ficiarul. Astfel, în 1965, s-au reali
zat, conform planului tehnic, cinci 
tipuri de motoare electrice care în 
prezent nu sînt folosite. Evident, 
este o practică greșită, care aduce 
prejudicii economiei și se cere în
lăturată în mod hotărît.

Concomitent cu asimilarea noi
lor produse se ridică și necesitatea 
modernizării produselor din fabri
cația curentă, în scopul îmbunătă-

uzinele „Elec-

anumitor 
scheletul 

mecanice, 
Greutăți 

sînt pro-

țirii caracteristicilor lor tehnico- 
funcționale. Este realizată această 
cerință pe măsura posibilităților ? 
în această direcție, unele în
treprinderi și-au prevăzut în pla
nurile tehnice sarcini mici, deși 
au în fabricație produse la care 
ar putea fi îmbunătățiți parametrii 
tehnici-funcționali. Tocătorii de 
însilozat, mașinii de împrăștiat în
grășăminte chimice și remorcii 
cisterne pe două axe li se puteau 
aduce perfecționări tehnice la ni
velul cerințelor impuse de bene
ficiar. Cu toate acestea, conducerea 
tehnică-administrativă a uzinei „7 
Noiembrie" din Craiova n-a pre
văzut modernizarea lor. De altfel, 
uzina n-a primit nici sprijinul de 
care avea nevoie pentru moderni
zarea unor produse prevăzute în 
plan. Institutul de proiectări și 
cercetări pentru mașini agricole 
din- București nu i-a comunicat 
observațiile în legătură cu proto
tipurile modernizate trimise pen
tru experimentare încă de anul 
trecut. O atare situație se constată 
și la întreprinderea mecanică- 
Sadu, C.I.L.-Tîrgu Jiu, întreprin
derea de prefabricate-Craiova și 
altele.

Planurile tehnice de stat și de
partamentale ale întreprinderilor 
prevăd introducerea unor procedee 
de lucru moderne și îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație. Posibi
litățile reale în această direcție nu 
au fost epuizate însă nici pe de
parte în întreprinderile 
De pildă la Uzinele 
ce Turnu Severin, pe 
rele de construcții, în unitățile 
miniere și de prelucrare a lemnu
lui, îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație și introducerea procedee
lor moderne nu se fac în ritmul 
și proporțiile dorite. Se manifestă 
încă rutină, conservatorism, nu se 
dovedește suficientă îndrăzneală 
în promovarea noului.

★
Biroul comitetului regional de 

partid a hotărît în cadrul ședinței 
ca organele și organizațiile de par
tid din întreprinderi și de pe șan
tiere să analizeze pînă la sfîrșitul 
acestui semestru modul în care 
conducerile tehnico-administrative 
se ocupă de realizarea în termen 
a prevederilor cuprinse în planu
rile tehnice. întreprinderilor, în
deosebi celor din ramura construc
țiilor de mașini, li s-au recoman
dat măsuri concrete de extindere 
a mecanizării transportului intern 
de materiale, piese și subansamble, 
lucrările urmînd să fie efectuate 
pe bază de studii aprofundate și 
grafice care să cuprindă termene 
și responsabilități precise. Perio
dic, organizațiile de partid vor 
analiza activitatea birourilor de 
documentare tehnică, a cabinete
lor tehnice și a serviciilor de con
cepție și cercetare, stabilind mă
suri de îmbunătățire a activității 
acestora.

regiunii. 
mecani- 

șantie-

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

Mersul lucrărilor 
de întreținere 
a culturilor

în aceste zile din preajma se
cerișului, mecanizatorii și făranli 
cooperatori grăbesc lucrările de 
îngrijire a culturilor. în toate re
giunile se face acum prașila a 
lll-a. La sfecla de zahăr, aceeași 
lucrare a fost făcută pe mai mult 
de 80 la sută din suprafafa cul
tivată, la floarea-soarelui pe a- 
proape 70 la sută, iar la porumb 
și cartofi pe 30—35 la sută. în 
regiunile din sudul tării, unde 
însămînfările se fac mai fimpu- 
fiu, lucrările de înfrejinere a 
culturilor sînt mai avansate. La 
porumb, prașila a lll-a a fost 
executată pe suprafefe mai mari 
în regiunile Dobrogea, București, 
Galafi și Banat. în cooperativele 
agricole din unele regiuni ca 
Brașov, Cluj și Crișana, chiar 
prașila a ll-a este mai întîrziată.

(Agerpres)
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Deși stagiunea nu s-a încheiat încă, pregătirea celei vii
toare se desfășoară intens. Toate teatrele au înaintat pro
iectele de repertoriu pentru 1966—1967, care vor fi su
puse discuției în cadrul Consiliului teatrelor. Ce criterii 
trebuie avute în vedere în întocmirea acestui program li
terar și de idei ? Cum pot fi evitate lipsurile manifestate 
în alcătuirea repertoriilor de anul trecut ? In discutarea 
acestei probleme valabile pentru întreaga mișcare tea
trală, am ales spre exemplificare Teatrul de stat din Bra
șov și ne-am adresat directorului său Nicolae Albani. Cel 
dintîi aspect asupra căruia s-a oprit discuția noastră a 
fost

repertoriului dv? Filmele săptămînii

Promovarea 
dramaturgiei originale

— Căutăm să acordăm în 
repertoriul nostru un loc cît 
mai important dramaturgiei 
românești, ne spune directo
rul teatrului brașovean. 
Pentru stagiunea următoare 
(mă refer, desigur, la pro
iecte, sub rezerva definitivării) 
ne-am propus să reprezentăm 
„O noapte furtunoasă” de I.
L. Caragiale, din moștenirea 
dramaturgică interbelică am 
ales „Făt Frumos" de Horia 
Furtună, un basm pentru copil 
inspirat din folclorul nostru. 
Am înscris, de asemenea, în 
propunerile de repertoriu lu
crarea unui debutant, Emil 
Poenaru, intitulată „Decebal”, 
și „Io, Mircea Voievod” de 
Dan Tărchilă, piese istorico- 
patiiotice, evocînd tradițiile 
luptei poporului nostru pen
tru libertate. Nu prea au a- 
părut însă piese noi consa
crate zilelor noastre. De aceea 
noi ne-am oprit asupra unei 
piese a cărei premieră pe 
țară a avut loc în urmă cu 
zece ani : „Ziariștii” de Al. 
Mirodan, care ni se pare și 
azi vie actuală.

Nu se poate spune că 
teatrul nu a depus unele 
eforturi pentru îmbogățirea 
repertoriului său original. 
In dorința de a încuraja 
autorii locali, a jucat în 
stagiunea care s-a încheiat 
piesa „întîlnire la miezul 
nopții" de B. Dunăreanu si
M. Nadin. Dar — după cum 
spune chiar directorul tea
trului — nu s-a depus su
ficientă stăruință în munca 
cu autorii pentru finisarea 
textului. Pe de altă parte, 
la începutul stagiunii 1965— 
1966 repertoriul cuprindea 
un loc liber pentru o piesă 
originală. Pe parcurs s-au 
introdus „Simple coinciden
țe" de Paul Everac, care 
s-a bucurat de succes, pre
cum și „Să nu-ți faci pră
vălie cu scară1* de Eugen 
Barbu, aflată în momentul 
de față în repetiție. După 
cum se vede, teatrul s-a 
gîndit tîrziu să includă a- 
ceastă din urmă lucrare

(publicată încă acum cîțiva 
ani) — și de aceea premiera 
ei va avea loc ...în plină 
vară. Cît privește „Simple 
coincidențe", ea exista, de 
asemenea, la 20 octombrie 
1965, dată la care a fost 
stabilit acel repertoriu cu 
„loc liber" pentru piesa ori
ginală.

— N-ați cunoscut-o ? — 
îl întrebăm pe tov. Nicolae 
Albani. E vorba de o infor
mare greoaie a teatrelor 
din regiuni asupra creației?

— Și asta, într-o măsură. 
Dar mai este vorba și de o 
practică destul de frecventă 
în activitatea directorilor de 
teatre din provincie : să aș
teptăm mai întîi premiera 
bucureșfeană, .care să „con
firme” calitățile piesei, lată 
însă că Leahu din Timișoara 
a avut curaj și-a jucat „Sim
ple coincidențe" înaintea 
Bucureștiului. Bravo lui I

După cum se vede, se re
simte la Teatrul de stat din 
Brașov — ca și la multe 
alte teatre de altfel — ne
cesitatea unui studiu mai 
profund al creației drama- 
turgice; e necesară îmbu
nătățirea substanțială a ac
tivității secretariatului li
terar, care să colaboreze cu 
cît mai mulți dramaturgi, 
în același timp, merită lua
tă în considerare semnala
rea directorului teatrului 
din Brașov cu privire la 
„foamea" de piese dedica
te vieții de azi, noului din 
viață :

— Tn regiunea noastră 
sînt numeroase cămine cul
turale mari, unde trupa tea
trului dă spectacole deseori. 
Publicul de la sate ne cere 
— și e dreptul lui I — piese 
care să reflecte schimbările 
structurale intervenite în 
existența și mentalitatea ță
rănimii. Desigur, nu piese 
făcute la repezeală, ci scrieri 
de adîncime, de valoare ar
tistică. Cu cîțiva ani în urmă, 
și la Brașov, și la Sibiu, unde 
am fost director înainte, noi

am repurtat unele succese 
cu piese originale, care a- 
veau uneori defecte mari de 
construcție, de meșteșug, 
dar aveau o calitate impor
tantă : erau vii, erau ale 
timpului nostru, aveau ceva 
autentic, mergeau direct la 
inima și înțelegerea specta
torului de azi. De ce în ul
tima vreme au apărut puține 
asemenea piese ?

Nu i-am răspuns imediat 
tovarășului Albani. Dar mă 
gîndesc că o vină avem și 
noi, criticii. în numele exi
genței absolute, unii publi
ciști au ajuns să nege în 
bloc aproape tot ce s-a fă
cut bun pînă acum în dra
maturgia noastră, ceea ce 
a avut un efect inhibant 
și asupra autorilor, și asu
pra teatrelor. De dragul

aspirației spre capodoperă, 
critica a tratat în ultima 
vreme prea aspru primii 
pași ai unor debutanți, lu
crările lor de început, încă 
nedesăvîrșite, dar necesare 
în creșterea unei drama
turgii. Pentru a selecta o- 
pere de vîrf avem nevoie 
de mulți autori, de multe 
piese care să fie jucate ; 
numai o largă efervescență, 
promovarea debutanților, 
crearea condițiilor pentru 
afirmare, pentru a încerca 
o dată, de două ori, de trei 
ori (nu toți dramaturgii 
s-au dovedit mari de la 
prima lucrare), stimularea 
și nu descurajarea talen
telor asigură terenul priel
nic apariției unor opere de 
prima mînă.

EchiSibrul repertoriului
spune în continuare con
vorbitorul nostru, trebuie să 
fină seama de cerințele com
plexe și variate ale publicu
lui. Elementul de divertisment 
nu poate fi neglijat.

— Credeți însă că agrea
bilul își poate face loc în 
repertoriu mai ales prin 
lucrări minore, nereprezen
tative, facile ? în stagiuni
le precedente, Teatrul din 
Brașov a recurs uneori la 
expediente, la texte socoti
te „de casă". Oare în ope
rele de reală calitate lite
rară și teatrală, ale marilor 
autori din trecut sau pre
zent, nu se găsesc scrieri 
care să prilejuiască publi
cului clipe de mare amu
zament ?

— Fără îndoială că da. 
Ne-am gîndit, pentru stagiu
nea ce urmează, la un Ca
ragiale, pe care-l vom juca 
în spectacol-coupe cu „Pre
țioasele ridicole” de Moliâre. 
Din dramaturgia universală 
contemporană, alături de o 
puternică dramă — „Casa 
Bernardei Alba” de F. G. 
Lorca, vom pune în scenă 
„Războiul Troiei nu va avea 
loc” de Giraudoux, o come
die spumoasă, dar deloc lip
sită de miez.

Echilibrarea repertoriului 
cere un atent și sigur dis-

cernămînt, criterii limpezi, 
care nu au fost totdeauna 
prezente. Astfel, în reperto
riul inițial propus pentru 
stagiunea 1965—1966 figu
rau concomitent „Requiem 
pentru o călugăriță" de 
A. Camus după Faulkner și 
„Oul" de Felicien Mar
ceau.

— Ulterior noi am renun
țat la „Requiem...”, arată tov. 
N. Albani, socotind că — 
deși lucrarea e de o deose
bită valoare artistică — nu 
face pereche bună cu „Oul” : 
amîndouă dau o viziune nea
gră, crudă, a vieții, fără ieșire. 
Ăm înlocuit-o pe cea dintîi cu 
„Pulbere purpurie" de O'Ca
sey, piesa unui mare autor 
încă prea puțin cunoscut la 
noi, o comedie plină de vi
goare și optimism. Pe de altă 
parte, nu ne-am grăbit nici 
cu „Oul". Personal, am îndo
ieli că publicul nostru va 
„priza” comedia lui Marceau. 
La prima vedere, e scrisă în- 
tr-o formă modernă, pare a 
avea un sîmbure filozofic. Dar 
la o cercetare mai atentă am 
impresia că sub acest înveliș 
conținutul este, de fapt, cum 
să vă spun, cam...

— ...bulevardier...
— Așa ceva.
— De ce ați introdus-o, 

totuși, în repertoriu ?

Cu această întrebare, am 
trecut la un aspect care 
privește stilul de muncă. 
Numărul mare de modifi
cări intervenite arată că la 
începutul stagiunii a exis
tat un coeficient de incerti
tudine, un studiu insufi
cient de aprofundat al tex
telor. Alegerea „Oului", de 
pildă, a pornit, după cum 
ne spune interlocutorul 
nostru, din dorința de a 
juca „o lucrare scrisă într-o 
modalitate mai modernă. 
Trupa simțea nevoia să 
iasă dintr-un stil puțin în
vechit". De acord, dar noul 
atît de rîvnit presupune lu
crări înaintate, substanțiale, 
cu adevărat contemporane 
atît prin conținutul lor de 
gîndire, cît și prin forma 
de exprimare teatrală.

Slăbiciunile programului 
cu care s-a pornit au obli
gat la o serie de schimbări 
„din mers", cu consecințe 
uneori negative. Astfel, în- 
tr-un „gol de producție" 
teatrul a pregătit la repe
zeală „Doi pe m balan
soar", o piesă intimă, de 
„cameră", care — apre
ciază directorul — „deși a 
avut succes în alte teatre 
din țară, n-a prea „prins" 
la noi, la Brașov, la dimen
siunile foarte mari ale sce
nei și sălii noastre, poate și 
în funcție de o receptivitate 
diferită a publicului". Ti- 
nînd seama de un specific 
local pe care încearcă să-l 
definească, colectivul inten
ționează să se orienteze mai 
mult spre piese de largă 
respirație, piese istorice, 
eroice sau care cuprind o 
amplă mișcare a maselor.

E bine, cred, că teatrul nu 
se ferește să abordeze anu
mite lucrări grele. Aceasta 
presupune însă asigurarea 
celor mai bune condiții de 
pregătire a spectacolelor. 
Atît din punct de vedere al 
valorii ideologico-estetice, 
cît și al realizării scenice, 
un repertoriu bun trebuie 
gîndit din timp și în pers
pectivă, iar nu alcătuit în 
grabă și la întîmplare.

Andrei BALEANU

M Cum pășești în 
viață la 20 de 

ani ? La această în
trebare încearcă să 
răspundă scenaristul 
și regizorul maghiar 
Bacso Peter în filmul 
Prea tîrzlu.
M Cele două orfeline 
™ — coproducție 
franco-italiană, în cu

lori. Este o nouă ver
siune cinematografică 
a faimoasei melodra
me a lui Adolphe 
d'Ennery, în regia lui 
Riccardo Freda, cu 
Mike Marshall, Valerie 
Ciangottini, Sophie Da
res, Simone Valdre 
etc.

« In fiecare zi săr- 
® bătoare — pro
ducție engleză, în re
gia lui James Will. O 
suită de melodii și 
dansuri moderne, le
gate prin firul unei 
intrigi comico-senti- 
nentale.

ALBUM MIM
1

în Editura Meridiane a apărut 
recent albumul Țuculescu, caprin- 
zind 86 de reproduceri in cu
lori după cele mai cunoscute opere 
ale pictorului și o prefafă de Ion 
Vlasiu- in limbile română, engleză, 
franceză, germană și spaniolă.

Cu ocazia primei zile de difuzare 
a albumului, la Librăria Universală 
din București a avut loc vineri o 
seară festivă.

Prof, emerit 
Alexandru DABIJA

Un torent năvalnic de tinerețe și 
voioșie a pornit în acesfe zile pe 
drumurile țării. Primele caravane de 
școlari s-au avînfat cu entuziasm 
spre culmile munților, au luat cu asalt 
undele albastre ale mării. A început 
vacanța, marele exod spre frumuse
țile naturii, spre locurile învăluite în 
farmecul legendelor despre vitejia 
poporului, spre modernul peisaj al 
construcțiilor socialismului.

Așteptat cu nerăbdare de tineri, 
anticipat cu mult înainte de proiec
tele și planurile personale sau colec
tive, anotimpul vacanței întruchipea
ză în sine dorința — mărturisită sau 
nu — a unor mult rîvnite împliniri.

De la planuri se poate trece acum 
la fapte. Și în acest an, grija și a- 
tenția cu care partidul și statul în
conjoară tînăra generație se mate
rializează într-o serie întreagă de 
condiții propice pentru recrearea și 
reconfortarea a peste 3 milioane de 
elevi : tabere în locuri pitorești la 
munte sau la mare, excursii și dru
meții, manifestări și competiții cul- 
fural-artistice și sportive în aer liber 
etc. Depinde însă de noi de toți — 
profesori, părinți, educatori — și 
bineînțeles de fiecare tînăr în parte, 
ca zilele vacanței să fie petrecute cu 
cel mai mare folos pentru odihnă și 
îmbogățirea personalității fiecăruia 
cu noi aspecfe de viață. Pentru că 
a realiza planurile propuse, a petrece 
plăcut și instructiv vacanța înseamnă 
a ști să folosească cu chibzuință toa
te posibilitățile ce au fost create, dar 
presupune în același timp și un efort 
de voință, de perseverență în alcă
tuirea unui program și în îndeplini
rea lui cît mai completă.

Nu de puține ori, primele zile de 
vacanță, în care efortul muncii de 
peste an se resimte cel mai mult, 
produc asupra elevilor un fel de mo- 
leșeală, ce se prelungește apoi — 
pur și simplu din lipsă de voință pen
tru o activitate mai plăcută, mai inte
resantă — un timp tot mai îndelun
gat. Din această cauză unii tineri își 
unilateralizează programul — zile și 
săptămîni merg numai la ștrand, sau 
la cinematograf sau fac interminabile 
șuete și discuții pe teme lipsite de 
cea mai măruntă semnificație. Părinții 
sînt înclinați să fie îngăduitori cu a- 
ceastă „lenevie” a fiilor lor. „Au 
muncit destul în lunile de școală 
sună justificarea. Mulți părinți, pe cît 
le este posibil, se străduiesc să pre
vină această irosire a timpului ; mij
loacele nu sînt însă întotdeauna cele 
mai potrivite. Unele mame, îndeo
sebi. repartizează copiilor — elibe
rați acum de grija școlii — tot felul

SECVENȚE DIN...

„PREA TÎRZIU'

Festivalul internațional 

al filmului de animație
Festivalul interna

țional al filmului de 
animație de la Ma
maia își desfășoară 
în continuare mani
festările în prezen
ța unor artiști de re
nume și a unui nu
meros public. Cea 
de-a doua zi a în
ceput cu vernisajul 
unei interesante ex
poziții retrospective a 
filmului francez de 
animație, organizată 
de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă în cadrul 
schimburilor cultu
rale dintre România 
și Franța, la cinema
tograful „Republica" 
din Constanța. Expo
ziția reprezintă o 
scurtă istorie a fil
mului de animație 
francez în care sînt 
evocate momente de

răscruce ale dezvol
tării acestei arte, cum 
sînt primele Zile in
ternaționale ale fil
mului de animație de 
la Cannes — 1956,
sau Festivalul de la 
Annecy — 1960 care 
au marcat începutul 
unor rodnice con
fruntări internațio
nale ale animatori
lor. Prin numeroase 
fotografii sînt sur
prinși cunoscuții ci
neaști francezi Paul 
Grimault, Robert La- 
poujade, Walerian 
Borowczyk, Jean Le- 
nica, Manuel Otero 
și alții, în timpul 
procesului de creație.

Răspunzînd aces
tei inițiative, Franța 
va găzdui în anul 
viitor o expoziție pe 
același profil a ci
neaștilor de anima
ție din țara noastră.

La deschidere au 
rostit cuvîntări Pier
re Barbin, secretar 
general al Asociației 
internaționale a fil
mului de animație și 
Marin Pîrîianu, di
rectorul studioului 
„Animafilm" Bucu
rești.

In aceeași zi, la ci
nematograful „Repu
blica" din Constanța 
și pe ecranul Teatru
lui de vară din Ma
maia au fost prezen
tate 32 de filme din 
20 de țări. România 
s-a prezentat în fes
tival în această zi cu 
filmele „Dimensiune" 
de Ștefan Munteanu, 
„Eu" de Nell Cobar, 
„Un nasture" de O- 
limp Vărășteanu și 
„Balena" de Constan
tin Mustețea.

PROBLEMELE MUZICII DE CAMERA 
IN DEZBATEREA OAMENILOR DE ARTA

de sarcini gospodărești. Nimic 
cu 
că 
să 
mergea la școală, mai avea și ceva 
vreme de joacă. Alți părinți, grijulii 
de pe acum pentru viitorul an de 
școală, fac elevilor un adevărat plan 
de... recapitulare a lecțiilor studiate 
în anul abia încheiat, „ca să nu uite” 
sau „să nu rupă contactul cu cartea", 
în acest fel, semnificația fizică și 
morală a vacanței esfe aproape anu
lată, nesocotindu-se și faptul că lec
tura, excursiile pe un trasău bine de
finit, drumeția în colectiv sub îndru
marea profesorului sînt cea mai fi
rească îmbogățire a cunoștințelor, 
continuare a preocupărilor din tim
pul școlii, a influențelor instructiv- 
educafive ale acesteia. în sfîrșit, aș 
aminti și cazul acelor părinți care so
cotesc, fără un temei precis, că nu
mai dacă-l vor avea pe copil tot 
timpul sub ochii lor acesta va reuși 
să se odihnească cum trebuie, să 
mănînce, va fi ferit de orice griji. în 
plus plăcerea întregii familii de a fi 
împreună în concediu este diminuată 
adeseori de un exces de... pedagogie 
— tot felul de sfaturi, observații, a- 
postrofări, „corecții". Departe de 
mine intenția de a pleda pentru o 
totală libertate a celor tineri în va
canță ; socotesc însă că o atît de 
strînsă „îngrădire" nu este menită să 
dea farmecul firesc vacanței în fa
milie.

Școala, profesorii, organizațiile de 
tineret au un rol important în asigu
rarea condițiilor unei cît mai plăcute 
și interesante vacanțe. în discuțiile 
cu părinții din preajma încheierii 
cursurilor am căutat să ne sfătuim a- 
supra celui mai chibzuit program de 
odihnă și recreare, asupra celor mai 
interesante mijloace de cultivare a 
aptitudinilor fiecărui tînăr, de îmbo
gățire a orizontului său de cultură 
generală în răstimpul lunilor de 
vară. Ne-am îngrijit și de alcătuirea 
programului unor cît mai interesante 
activități în aer liber cu elevii d!n 
clasele sau școlile în care lucrăm. Mi 
se pare însă că aceste planuri sînt 
numai primul pas pe calea unor ac-

condiția ca acestea să nu întrea- 
măsura, încîf să-l facă pe copil 
regrete zilele cînd, cu toate că

țiuni cu adevărat inferesanfe și atră
gătoare. A organiza o excursie sau o 
drumeție de mai lungă sau de mai 
scurtă durată cu elevii nu este desigur 
un lucru ușor. Implică răspundere în 
alegerea itinerarului, asigurarea mij
loacelor de transport, cazare, masă 
etc. Chiar dacă acestea se realizează 
corespunzător nu este sigur că ex
cursia va fi reușită, va entuziasma pe 
tineri, le va lăsa amintiri de neuitat. 
Este nevoie de ceva în plus. Esle 
nevoie ca profesorii, educatorii să 
pună în apiicare întreaga lor măies
trie pedagogică, fantezie, propria lor 
pasiune de cunoaștere, pentru a 
crea în colectivul de excursioniști o 
atmosferă cît mai veselă, prieteneas-

că, antrenantă. O vorbă de duh, o 
mînă fermă de ajutor acolo unde 
traseul e mai greu, o explicație inte
resantă, competentă (dar pe un ton 
firesc, lipsit de „poza” lecției) asu
pra unui Obiectiv întîlnit în cale 
creează acel climat de apropiere, de 
comunicare între profesor și elev, în
tre vîrstnic și tînăr, favorabil unor 
profunde și trainice influențe educa
tive.

Socotesc că nu esfe lipsit de in
teres, ba chiar este o condiție a reu
șitei programului de vacanță, o mai 
atentă consultare a preferințelor și 
preocupărilor personale ale tinerilor 
în stabilirea diferitelor acțiuni și ma
nifestări destinate odihnei și recreării 
lor. Și aceasta atît în familie, cît mai 
ales în cadrul școlilor, al cluburilor și 
caselor de cultură ale tineretului, în 
tabere și colonii. Ținînd seama de 
preferințele și înclinațiile specifice 
vîrstei în stabilirea manifestărilor cul- 
tural-arfisfice, a competițiilor spor
tive, a drumețiilor și plimbărilor în 
aer liber, adăugîndu-le experiența 
pedagogică a celor mai vîrstnici, în 
ce privește bogăția conținutului și a 
diversității de mijloace de desfășu
rare, vom reuși să dăm anotimpului 
vacanței farmecul ineditului și voio
șia tinereții, dar și ținuta educativă 
menită să contureze caracterul, să 
definească pozitiv personalitatea în 
formare a tinerilor.

în memoria 
lui Ștefan Luchian

Sub egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniunii 
artiștilor plastici, în sala Dalles din 
Capitală a avut loc o manifestare 
consacrată comemorării a 50 de ani 
de la moartea pictorului Ștefan Lu
chian. Despre viața și opera mare
lui artist a vorbit prof. univ. Râul 
Sorban.

(Agerpres)

Problemele actuale ale muzicii 
de cameră și perspectivele de dez
voltare ale acesteia au constituit 
tema consfătuirii organizată, în 
sala de marmură a „Casei Scîn- 
teii“, de Consiliul Muzicii din Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și artă.

Au luat parte Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, acad. Mihail Jora, 
membri ai Consiliului muzicii, pro
fesori ai conservatoarelor din 
București, Cluj și Iași, compozitori, 
interpreți instrumentiști și vocali 
de muzică de cameră, critici mu
zicali.

Referatele prezentate de Mircea 
Basarab, președintele Consiliului 
muzicii, și de compozitorul Wil
helm Berger au analizat creația 
și interpretarea în domeniul 
muzicii de cameră, realizările și

posibilitățile deosebite ce există 
în acest domeniu.

Participanții la dezbateri au 
abordat, printre altele, aspecte 
legate de activitatea interpretati
vă a diferitelor formații și ansam
bluri în domeniul muzicii de 
cameră, propagarea literaturii 
muzicale de cameră, clasice și 
contemporane, românești și uni
versale, creșterea și afirmarea 
noilor cadre de interpreți, popu
larizarea în masele largi a gustu
lui pentru muzica de cameră.

Relevînd importanța muzicii de 
cameră, Pompiliu Macovei a sub
liniat necesitatea stimulării atît a 
activității de creație cît și a celei 
interpretative din acest domeniu 
și sarcinile ce revin Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă și 
altor instituții în vederea promo
vării cît mai largi a muzicii de 
cameră.

(Agerpres)

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) I 
CONCERT SIMFONIC — 11.
® Teatrul de operă și balet : BĂRBIERUL DIN 
SEVILLA — 11, CARMEN — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă ; CLOPOTELE DIN 
CORNEVILLE — 10,30, MAM-ZELLE NITOUCHE — 
19,30, (la Teatrul de 
ȚARA SURÎSULUI —

vară din parcul Herăstrău) : 
20.

• Teatrul Național „I. L. Carag 
media) : VEDERE DE PE POD — 1 
Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : JURNALUL UNUI NE
BUN — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HIP
NOZA — 20, (Ia Teatrul de vară din parcul „23 
August") : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.

• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 20.

• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HE- 
LEM — 11; 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
NEGRU PE ALB — 20, (grădina Boema) : NU ADU
CE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20
» Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 16; 
19,30.

• 8,30 — Cum va fi vremea • 
8,32 — Rețeta gospodinei • 9,00
— EMISIUNE PENTRU COPII ȘI
TINERETUL ȘCOLAR : Nota 10 la 
vacantă. Emisiune realizată cu 
concursul elevilor de la școlile 
din raioanele Tudor Vladimirescu 
și 1 Mai din București • 10,30
— EMISIUNEA PENTRU SATE
• 16,00 — STUDIOUL A : In pro
gram : modă, reportaj filmat des
pre pregătirile pentru Campio
natul mondial de fotbal, meciul de

fotbal Rapid-Crișul, muzică ușoară 
— formația condusă de Bebe Pri- 
sada etc. 0 19,30 — Telejurnalul 
do seară ® 19,45 — Interpretul pre
ferat — muzică populară la cererea 
telespectatorilor. Soliști : Victoria 
Darvai, Maria Butaciu-Dragu, Ion

Luican, Marinică Iordache, Ilie Udi- 
lă — acordeon si Tony Iordache la 
țambal • 20,05 — Filmul : „AMIN
TIRI DIN COPILĂRIE" — producție 
a studioului cinematografic „Bucu
rești" 0 21,25 — NOPȚI CU I.UNĂ 
— emisiune muzicală • 21,55 — 
Muzică ușoară pe peliculă cu 
Sheila, Francoise Hardy, France 
Gali, Jean Ferrat « 22,30 — Tele
jurnalul de noapte O 22,40 — Te- 
lesport.

— cine- 
16,15;

18,45;

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran 
panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
« ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR 
mascop : Republica — 8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21,15, București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
21,15, Patinoarul „23 August" — 20,30, Grădina 
„Doina" — 20,15, Aurora — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Bucegi" — 20,15.
• FĂNTOMAS — cinemascop : Luceafărul — 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.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Capitol (completare 
Tractorul ’66) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15; 
la grădină — 20,30.
• SERBĂRILE GALANTE : Lumina — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5) — 20,30, Gloria (completare Ninge) 
— 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Rahova (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regi
unea Suceava) — 10,30; 15,30; 18; la grădină —
20.30.
O ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Victo
ria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DESENE SECRETE : Central (completare Fata cu 
părul lung) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : 
Union — 11; 15,30; 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10; 11,15;
12.30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE t Doina

— 13,45; 16; 18,30; Dacia (completare Tractorul ’66)
— 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 în continuare.
• OMICRON : Giulești (completare Știință și teh
nică nr. 12) - 10,30; 16; 18,15; 20,30, Flacăra (com
pletare Congresul sindicatelor) — 10; 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 cinematografe completarea Tracto
rul '65).
• INSPECTORUL : înfrățirea între popoare (com
pletare Congresul sindicatelor) — 9,30; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30
• DRAGOSTEA ȘI MODA și FANFAN LA TU- 
LIPE : Excelsior — 10; 15,15; 19,30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop ; Buzești — 
13; 15,45; 18,30; la grădină — 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Crîngași (completare Ilus
trații la Don Quilote) — 15 30; 18; 20,30
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Gri- 
vița (completare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat tn regiunea Iași) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, Tomis — 9; 11; 13; 16,15; 18,30; 21; 
la grădină — 20,30.
0 FAȚA PIERDUTA — cinemascop : Bucegi (com
pletare^ Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Suceava) — 9,30; 12; 16; 18,30: 21, 
Popular (completare Cartiere noi tn București) — 
10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Unirea
— 15,30; 18; la grădină — 20,30.
e SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Vitan 
(completare Pavlik) — 16; 18,30.
0 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 (la ultimul

cinematoqraf completarea Ninge) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18,15: 20,45.
© PRINȚESA PĂUNIȚA : Munca (completare Ciu
fuliri) - 15.30; 18, 20,30.
© TREI PAȘI PE PĂMÎNT :
Duminică la țaiă) — 15,30; 18. Clubul 
„Republica" (completare 
l?,30; 20.
• DUPĂ MINE, CANALII 
mos — 14,30; 16.30; 18,30;
0 AVENTURA : Viitorul - __ ..._ ....
• EU SÎNT CUBA 1 : Grădina „Expoziția" (Piața 
Scînteii) — 20,30.
® LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Co- 
lentina (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) — 11,30; 15; 17; 19; 21.
• NOAPTEA IGUANEI : Lira — 15.30: 18; la gră
dină — 20,15.
0 SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI - cinema
scop : Drumul Sării (completare Vizita tn Repu
blica Socialistă România a președintelui loslp Broz 
Tito) — 11; 15,30; 17,45; 20
• HAIDUCII — cinemascop ■ Ferentari fcomnleta- 
re Culori tn pictură) — 10; 12; 16; 18,15; 20 30
• HAI, FRANȚA 1 : Cotroceni (completare Vizita 
conducătorilor de partid $1 de stat în regiunea Iași) 
— 10.30, 14; 16,15; 18.30; 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODY - cinemascop : 
Pacea (completare Cînd iarna triumfă) — II; 16; 
18; 20.
« LOVITURA DE PEDEAPSĂ : Grădina „Colenti- 
na" — 20,15.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop- 
Grădina „Aurora" _ 20,30
• CASA RICORDI : Grădina „Moșilor1

Moșilor (completare 
Uzinelor 

Buhara-Ural) — 15;

1 — cinemascop : Cos- 
20,30.

- 15; 18; 20.45.

20,30.
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VIZITA GENERALULUI NE WIN, Lucrările unor comisii permanente 0 PUTERNICA REAFIRMARE A PRIETENIEI
IN REGIUNEA PLOIEȘTI ale Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. I)

Vizitînd în continuare cunoscu
tele uzine de utilaj petrolier „1 
Mai“ din Ploiești, oaspeții au făcut 
cunoștință cu gama variată de in
stalații produse de constructorii de 
mașini de aici.

După cuvîntul de bun sosit ros
tit de ing. Nicolae Constantin, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, au fost ascul
tare cu interes explicațiile date, în 
sala de consiliu, de ing. Constantin 
Marinescu, directorul tehnic al uzi
nelor, privind etapele parcurse în 
asigurarea unei puternice baze teh
nice menite să pună în valoare 
marea bogăție naturală a României 
— petrolul. Apoi, la standul de pro
bă din incinta întreprinderii, gene
ralul Ne Win și membrii suitei 
sale au asistat la ridicarea turlei 
unei instalații de foraj de mare a- 
dîncime. Răspunzînd unor între
bări, gazdele au relevat perfor
mantele tehnice obținute în exploa
tare de instalații de foraj cu care 
se sapă pînă la 7 000 m adîncime. 
Președintele Ne Win și specialiștii 
din suita sa au apreciat gradul 
înalt de tehnicitate al acestor uti
laje și în mod deosebit modul lor 
de manevrare și adaptare la dife
rite condiții de teren.

înaltul oaspete birmanez și soția 
au semnat în cartea de onoare a 
întreprinderilor vizitate, transmi- 
tînd totodată colectivelor de mun
citori, tehnicieni și ingineri urări 
de noi succese în activitatea lor.

Un alt obiectiv vizitat a fost 
complexul zootehnic din Băicoi. In 
timpul unor scurte popasuri făcute 
în sectoarele avicol și taurin, di
rectorul complexului, ing. Mircea 
Bej an, a vorbit oaspeților despre 
continua dezvoltare a acestor sec
toare.

RANDAMENTUL
TIMPULUI LIBER

(Urmare din pag. I)

Dacă întrebi: de ce nu vă instalați 
un telefon ? ți se răspunde pe tonul 
cel mai firesc : „Ne-am pierde toată 
ziua în discuții cu clienții". Cu alte 
cuvinte : „Timpul nostru este extrem 
de prețios. Decit să pierdem treizeci 
de secunde pentru un răspuns tele
fonic, mai bine cei care au nevoie 
de informații să cheltuiască 30 de 
minute. Mai fac cu ocazia asta și o 
plimbare".

Dar și mai curios, în aceste si
tuații semnalate mai sus, este faptul 
că — deși relevate și criticate de 
opinia publică, in presă — ele per
sistă, se perpetuează — devenind 
prin acumulare un adevărat balast al 
„bugetului de timp". Oare nu e so- 
luționabilă printr-o mai bună orga
nizare — și o altă racilă atît de des 
criticată, cum ar fi supra-aglomera- 
rea unor raioane sau tonete ale ma
gazinelor la anumite ore, în timp ce 
altele, din imediata apropiere nu au 
clienți, iar vinzătorii respectivi rea- 
ziină pereții ? Se pune întrebarea (în 
mod enervant pentru cei care aș
teaptă) : de ce șeful unității, care a- 
sistă zilnic la acest spectacol al 
timpului irosit, nu ia niște măsuri 
elementare la îndemîna oricărui om 
in stare să priceapă că „unu și cu 
unu fac doi" ?

Un specialist în științe economice 
îmi spunea că asemenea atitudini au 
la bază nu numai lenea de a gîndi 
și de a acționa, ci, nu de puține ori, 
o interpretare greșită, unilaterală, a 
randamentului, un fel de „fugă după 
pseudoeconomii". Unii șefi de unități 
care prestează diferite servicii (de 
ordin comercial, edilitar, etc) încear
că să realizeze economii maxime, 
gindindu-se numai la interesele de 
moment ale sectorului lor de activi
tate. Dar acel unu sau doi la sută pe 
care-1 obțin în asemenea condiții se 
repercutează negativ pe ansamblu, 
provocînd pierderi mult mai mari in 
altă parte. Specialistul respectiv mi-a 
dat și un exemplu : sînt edili care, 
dorind să realizeze indici economici 
cît mai ridicați ia întreprinderile de 
transporturi, nu pun în circulație 
vehicule suficiente, găsesc fel de fel 
de justificări pentru a nu prelungi 
unele linii.

Prin asemenea procedee greșite, 
prin lipsa unui efort de gîndire se 
denaturează însuși scopul activității 
dedicate deservirii publicului. Fiind
că pe primul plan nu apare preocu
parea pentru confortul și comodi
tatea omului, cum e firesc, ci în
cepe să prevaleze interesul pentru 
mijloacele materiale cu care se efec
tuează serviciile respective. Mașina 
e cruțată de drumul rău, omul însă 
nu. El poate veni pe frig și pe ploaie 
2—3 kilometri zilnic, nu contează. 
Iată cum gîndește cel care realizea
ză „pseudoeconomii". Curios este că, 
în virtutea unor prevederi de ordin 
general juste, respectivul conducă
tor, judecat după realitățile din 
scripte, e bine apreciat, încasează 
primă trimestrială. „Calitatea" servi
ciului prestat de întreprindere scapă 
prin sita aprecierilor, ca un factor 
inefabil.

Anomalia aceasta se explică și 
prin faptul că nimeni nu penalizează 
contravențiile privind irosirea minu
telor din cel „de-al doilea opt", nu
mit și „timpul liber". Mai mult, exis
tă chiar și o mentalitate, intrată, cum 
am văzut, în obișnuință, că aceste 
pierderi n-au importantă fiindcă nu 
afectează „avuția socială". Oare, 
intr-adevăr, acest interval este inert, 

în încheierea vizitei în regiunea 
Ploiești, oaspeții s-au oprit la com
binatul vinicol de la Valea Călu
gărească. Instalațiile moderne ale 
combinatului, unde se prelucrează 
anual circa 150 vagoane de stru
guri, au trezit interesul oaspeților. 
Președintele Ne Win a felicitat pe 
directorul combinatului, ing. Iuliu 
Laszlo, pentru succesele obținute 
de colectivul pe care îl conduce, 
succese concretizate în numărul 
mare de medalii obținute de vinu
rile de la Valea Călugărească la 
diferite concursuri naționale și in
ternaționale.

Aici, președintele Sfatului popu
lar regional, Gheorghe Stan, a ofe
rit un dejun.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, și 
președintele Ne Win au rostit 
scurte toasturi.

în timpul călătoriei în orașul și 
regiunea Ploiești, președintele Ne 
Win, președintele Chivu Stoica și 
persoanele oficiale române și bir- 
mane au fost salutați cu multă 
căldură de numeroși cetățeni.

★

Seara, după înapoierea în Ca
pitală, președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
împreună cu doamna Ne Win și 
persoanele oficiale române și 
birmane care îl însoțesc, au ple
cat cu un tren special într-o vi
zită în regiunea Bacău.

La plecare, în gara Băneasa, au 
fost prezenți Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, membri ai 
Consiliului de Stat, miniștri și 
alte personalități.

neproductiv, fără nici un randa
ment ? Că nu este așa o dovedesc 
cei neglijenți, care — culmea ironiei
— devin foarte pretențioși cînd e 
vorba de timpul lor liber. Funcțio
narul care te apostrofează pen
tru grabă, vînzătorul care ți-a în
chis ușa în nas pentru că „primește 
marfă" manifestă o grijă excesivă 
pentru închiderea la „fix" a maga
zinului, drept pentru care, cu vreo 
jumătate de oră înainte, ia măsuri 
să rărească clientela.

Există însă și argumente mai te
meinice, care pledează în favoarea 
utilizării, cu maximum de eficiență, 
a celui „de-al doilea opt". Mă voi re
feri la afirmațiile unui sociolog fiind
că discutăm această chestiune în le
gătură cu activitatea serviciilor pu
blice. „De cite ori trebuie să stau la 
rînd, fie într-un magazin, fie la un 
ghișeu, am obiceiul de a privi la cei 
de lingă mine, gîndindu-mă ce ar fi 
făcut fiecare din ei în acest timp, 
irosit din cauza unei proaste organi
zări. Unul ar fi citit o carte, altul 
s-ar fi ocupat de terminarea unui 
studiu ori s-ar fi plimbat pur și sim
plu într-un parc cu copilul de mină. 
E vorba, deci, de utilizarea mai judi
cioasă a unor minute care, cumula
te, pot deveni ore, pentru' niște ac
tivități extrem de însemnate cum ar 
fi: instruirea, creația, educarea co
piilor. Dar chestiunea mai are o la
tură, tot atît de importantă, dacă 
luăm în considerare „ambianța psi
hică" pe -care ne-o creează funcțio
narea serviciilor publice. Nu e tot 
una dacă întîlnești pretutindeni — 
în autobuz, în magazin, în cinemato
grafe, instituții — o ținută civilizată, 
binevoitoare, corectă, sau dacă-te în- 
tîmpină, chiar în mod izolat, diso
nanțe supărătoare, datorate nepunc- 
tualității, tergiversării, proastei orga
nizări. Toate acestea se acumulează, 
acționează asupra sistemului nervos 
și se repercutează, la urma urmei, 
chiar asupra randamentului în pro
ducție".

Iată, deci, aportul deosebit al rețe
lei de servicii public^ la buna des
fășurare a vieții marilor colectivități 
omenești, care se traduce prin crea
rea unei ambianțe armonioase, a u- 
nui climat propice muncii, activități
lor spirituale, odihnei și recreației. 
Și cu atît mai grave apar, privite din 
acest unghi, perturbațiile create din 
neglijența, comoditatea ori neprice
perea unora, ale căror urmări nu se 
socotesc prin irosirea unui timp ab
stract, măsurat în ore, ci reprezintă 
pentru societate pierderi efective în 
instrucție și educație, în aportul cre
ator al membrilor ei. Iată de unde și 
necesitatea perfecționării continue a 
sistemului de instituții, întreprinderi, 
unități economice, oficii etc. care se 
ocupă de deservirea populației, per
fecționare ce privește eliminarea 
pierderilor de timp, a întîrzierilor, a 
tergiversărilor, precum și introduce
rea unor metode eficiente, civilizate
— printr-o mai judicioasă organiza
re și permanentă educare a persona
lului. Un aport prețios îl pot aduce 
o seamă de specialiști (sociologi, 
psihologi, economiști) prin efectua
rea unor studii care să sugereze mă
suri utile, eficiente, în conformitate 
cu cerințele științei. Toate acestea ar 
contribui la gospodărirea rațională a 
„bugetului de timp" al cetățenilor, la 
crearea acelui „climat al bunei de
serviri", care au, la rîndul lor, cum 
am văzut, importante consecințe a- 
supra întregului ansamblu al vieții 
sociale.

în ziua de 25 iunie, Comisia pen
tru Cultură și învățămînt, îm
preună cu Comisia Juridică ale 
Marii Adunări Naționale, s-au în
trunit în ședință de lucru la Pa
latul Marii Adunări Naționale, sub 
președinția tov. Paul Niculescu- 
Mizil, președintele Comisiei pentru 
Cultură și învățămînt.

Comisiile au luat în studiu 
„Proiectul de lege cu privire la 
înființarea, organizarea și funcțio
narea liceelor de specialitate".

a APĂRUT, „LUPTA DE CLASĂ" Nr. 6/1966

Numărul pe luna iunie 1966 al 
revistei „Lupta de clasă" se 
deschide cu editorialul Forța 
principală a dinamismului in
dustrial. în continuare sînt pu
blicate articolele : Construim de 
NICOLAE BĂDESCU ; Princi
piul muncii colective — temelia 
unei rodnice activități de DU
MITRU POPA ; Opinii cu privi
re la critica de artă de I. FRUN- 
ZETTI ; Pagini de luptă a Parti
dului Comunist Român împotri
va fascismului, pentru indepen
dență și suveranitate națională 
(1934—1940) de ȘTEFAN VOI- 
CU.

Revista mai cuprinde materia
lele : Posibilitățile psihologiei 
sociale ca știință de PETRU 
PÎNZARU ; Unele sugestii pri
vind predarea științelor sociale

S-au încheiat 
„mondialele" de popice

@ Reprezentanții României au cîștigat
3 titluri din 6 Sportivii germani învin
gători la individual

A 6-a ediție a campionatelor 
mondiale de popice s-a încheiat 
aseară la arena Voința din Capi
tală cu întrecerile pentru desem
narea câștigătorilor în probele in
dividuale. La masculin, titlul de 
campion mondial a fost cucerit de 
Horst Brăutigam (R.D.G.) cu 1910 
p„ urmat de Miroslav Kokarek 
(Cehoslovacia) — 1874 p. și Ion Mi- 
coroiu (România) — 1855 p.

în concursul feminin pe primul

Azi în Capitală
MOTOCROS : Concursul in

ternațional „Cupa Prieteniei" se 
desfășoară pe traseul Pantelimon 
(capătul tramvaiului 13), începînd 
de la ora 10.

POLO : București II-Bulgaria (ti
neret), Bucureșii I-Baltika, meciuri 
în cadrul turneului internațional 
găzduit de bazinul Dinamo. Pro
gramul începe la ora 18.

CICLISM : Concurs internațional 
de velodrom, cu participarea u- 
nor sportivi fruntași din Ungaria, 
R. D. Germană și din țara noas
tră. întrecerile au loc pe velo
dromul Dinamo, de la ora 9,30.

FOTBAL : Rapid-Crișul Oradea, 
pe stadionul Giulești, ora 17,30. 
In cadrul ultimei etape a cate
goriei B se dispută meciurile Ști
ința București-Dinamo Bacău (sta
dionul Politehnica, ora 11) și Di
namo Victoria-Flacăra Moreni 
(stadionul Dinamo, ora 11).

NATAȚIE : la ștrandul Tineretu
lui, începînd de la orele 11 și 16, 
sînt programate întrecerile primei 
etape a campionatului republican 
de sărituri (seniori, juniori și 
copii).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost căl

duroasă în jumătatea de est a țării, 
unde cerul a fost variabil. Au căzut 
averse izolate de ploaie în Moldova 
și Bărăgan. în Transilvania, Banat și 
Oltenia, vremea a fost instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Au căzut ploi 
temporare și sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat în general slab, cu intensificări 
în Banat și Moldova. Temperatura ae
rului Ja ora 14 oscila între 15 grade la 
Arad și 31 de grade la București. In 
București ; vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 iunie. In țară : vreme insta
bilă, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse locale de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară, la 
început, apoi în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de grade, mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. în 
București : vreme ușor instabilă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie în cursul după-amiezelor. Vînt. 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi în creștere.

Tov. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, a prezentat în fața 
comisiilor o expunere cu privire la 
principalele prevederi ale proiectu
lui de lege și a dat explicațiile ce
rute de către deputați.

Membrii comisiilor au dezbătut 
apoi proiectul de lege și au desem
nat un grup de deputați pentru a 
redacta raportul ce urmează să fie 
prezentat apropiatei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Lucrările comisiilor continuă.

în institutele pedagogice de 
NICOLAE NOVAC, DIONISIE 
PETCU — la rubrica „Puncte 
de vedere" ; Economia capitalis
tă în 1965 și la începutul anului 
1966 de TITUS CRISTUREANU 
— la rubrica „Documentar" ; 
Documente privind lupta pentru 
crearea Partidului Comunist Ro
mân de GHEORGHE UNC, MI- 
HAELA DAN ; Empiric și teo
retic în sociologia vest-germană 
de H. CULEA — la rubrica 
„Critică și bibliografie" ; Pentru 
o mai bună informare în socio
logie de NICOLAE DINUȚ, Cer
cetări de istorie locală de R. 
DEUTSCH — la rubrica „Note".

Revista se încheie cu rubrici
le : „Cuvîntul cititorului" și 
„Poșta redacției".

loc s-a clasat sportiva Astrid 
Schmidt (R.D.G.) cu 832 p. Locul 
doi a revenit iugoslavei Gorianka 
Erski cu 831 p., iar locul trei ausi 
triecei E. Schiffmann — 829 p.

La aceste campionate mondiale, 
urmărite cu viu interes, reprezen
tanții României au cîștigat 3 din 
cele 6 titluri mondiale puse în 
joc. Comportări remarcabile au 
avut de asemenea popicarii din 
R.D. Germană și Cehoslovacia.

UN NOU RECORD 
REPUBLICAN

Tn cadrul unui concurs atletic des
fășurat sîmbătă în Capitală, Petre As- 
tafei a stabilit un nou record repu
blican la săritura cu prăjina, realizînd 
performanța de 4,78 m. Vechiul re
cord era de 4,75 m. (Agerpres)

n viața politică a 
Finlandei s-a pro
dus o cotitură apre
ciată atît în țară cît 
și în străinătate ca 
avînd o însemnătate 
excepțională. Ale

gerile din martie au adus în parla
ment o majoritate muncitorească 
și, curînd, după tratative compli
cate, s-a format un guvern din 
reprezentanți a patru partide, în 
frunte cu președintele Partidului 
social-democrat, Rafael Paasio. La 
guvern participă, în afara repre
zentanților partidelor muncito
rești (Partidul social-democrat, U- 
niunea democrată a poporului fin
landez și Uniunea social-democra- 
tă a muncitorilor și țăranilor) și 
Partidul de centru, care reprezin
tă țărănimea. Acest guvern este 
sprijinit de două treimi din efecti
vul parlamentului. Dacă colabo
rarea partidelor guvernamentale 
se va dovedi rodnică, atunci noul 
guvern, întemeiat pe o bază atît 
de largă, va putea să rezolve mul
te probleme economice dificile 
moștenite de la predecesorul său, 
să stimuleze dezvoltarea democra
tică a țării și să promoveze o po
litică externă activă de pace, în 
favoarea micșorării încordării in
ternaționale.

Uniunea democrată a poporului 
finlandez (U.D.P.F.), întemeiată în 
1945 ca o organizație de colaborare 
între comuniști și socialiștii de stin
gă, a fost înlăturată de la guvern 
după 1948. în cei 18 ani de opozi
ție, U.D.P.F., bucurîndu-se de spri
jin din partea celor ce muncesc, 
a desfășurat o activitate parla
mentară și legislativă în favoarea 
maselor populare. Sprijinul larg 
obținut de U.D.P.F. în alegeri și 
influența crescîndă a politicii sale 
printre muncitorii și țăranii care 
își dau votul altor partide au dus, 
în cele din urmă, la coacerea pre
miselor pentru colaborarea politică 
a celor patru partide care formea
ză actuala coaliție guvernamentală. 
Soluționarea a fost grăbită de 
multe probleme Interne, mai ales 
de cele economice, care au rămas 
nerezolvate din cauza politicii gu
vernelor anterioare. Printre aces
tea pot fi menționate : deficitul 
bugetar, deficitul balanței de plăți, 
nevoia de noi locuri de muncă,

DE NEZDRUNCINAT ROMÂNO CHINEZE
Timp de opt zile, poporul român 

a găzduit pe tovarășul Ciu En-lai, 
eminent om politic și de stat chinez, 
personalitate cunoscută a vieții 
politice internaționale, în fruntea 
unei delegații de partid și gu
vernamentale chineze.

In cursul șederii sale în Româ
nia, delegația de partid și guver
namentală chineză a vizitat în
treprinderi industriale, unități a- 
gricole și instituții cultural-știin- 
țifice din orașul și regiunea Bucu
rești, precum și din regiunile Do- 
brogea, Oltenia și Argeș. înaltul 
oaspete a avut convorbiri utile și 
rodnice cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și alți conducători de 
partid și de stat ai țării noastre. 
Din clipa cînd distinsul oaspete a 
pășit pe pămîntul României, s-au 
manifestat puternic sentimentele 
reciproce de caldă prietenie care 
leagă popoarele român și chinez. 
Pretutindeni pe unde au trecut 
oaspeții au fost martori ai simță- 
mintelor de stimă și prețuire pe 
care poporul român le nutrește față 
de eroicul și talentatul popor chi
nez.

noastre. Tova- 
En-lai a declarat 
a ne părăsi țara: 
vizitei noastre de

Vizita tovarășului Ciu En-lal în 
România a reprezentat o impu
nătoare manifestare a prieteniei 
româno-chineze, a întărit și mai 
mult relațiile de prietenie și co
laborare dintre popoarele, parti
dele și țările 
rășul Ciu ~ 
înainte de 
„în cursul 
opt zile ne-am bucurat pretutin
deni de o primire caldă și solem
nă din partea poporului român, 
am simțit în fiecare moment prie
tenia sinceră a poporului român 
față de poporul chinez. Ne-am dat 
încă o dată seama că prietenia 
dintre poporul chinez și poporul 
român este trainică și de nezdrun- 
cinat".*

Prietenia româno-chineză are 
rădăcini adînci în îndelunga
ta luptă revoluționară a po
poarelor noastre. Generația mai 
veche din țara noastră își 
amintește cu cît interes și 
simpatie au urmărit comuniștii, re
voluționarii, toți oamenii înaintați 
din România Marele Marș legen
dar, lupta grea și îndelungată a po
porului chinez împotriva imperia
lismului, a forțelor reacțiunii inter
ne, pentru eliberarea națională și 
socială. în acei ani grei, Partidul 
Comunist Român, aflat în adîncă 
ilegalitate, a chemat clasa munci
toare, oamenii muncii din țara 
noastră să se solidarizeze cu tita
nica luptă desfășurată de poporul 
chinez, sub conducerea comuniști
lor.

Ne amintim cu ce sentimente 
profunde de bucurie a fost întîm- 
pinată în țara noastră victoria 
strălucită a revoluției chineze : pro
clamarea Republicii populare. Tre
cerea Chinei pe făgașul socialismu
lui a deschis o nouă epocă în viața 
marelui popor chinez, a dat o lo
vitură puternică pozițiilor imperia
lismului în Asia și în lume, a con
stituit un factor de deosebită im
portanță în schimbarea raportului 
de forțe pe plan mondial-în favoa
rea socialismului și mișcării de eli
berare a popoarelor, un eveniment 
de mare însemnătate în istoria con
temporană.

Poporul chinez, harnic și în
zestrat, liber și stăpîn în țara sa, 
a transformat China într-un 
puternic și înfloritor stat so
cialist. în numai 17 ani care au 

lipsa de locuințe și specula neîn
grădită creată de aceasta, repar
tiția inechitabilă a impozitelor. 
Rezultatele alegerilor au demon
strat concludent că masele n-au 
mai avut încredere în voința și 
posibilitatea partidelor de dreap
ta de a rezolva aceste probleme, 
de care depinde traiul fiecărui ce
tățean, și că ele își pun speran
țele în partidele de stînga.

Participarea comuniștilor și a 
celorlalte forțe grupate în U.D.P.F. 
la răspunderea guvernamentală în 
Finlanda nu poate fi privită însă 

Elemente noi 

in viața politică
de Elsa AAVTONEN
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exclusiv din punct de vedere al 
politicii interne; merită să fie 
subliniat că este pentru prima oară 
în ultimii 18 ani că reprezentan
ții unui partid comunist iau 
parte la un guvern dintr-o țară 
europeană nesocialistă. Apare evi
dent că realizarea colaborării în
tre forțele progresiste și democra
tice ale poporului, care au dus la 
formarea actualei coaliții guver
namentale în Finlanda, reflectă 
un fenomen de apropiere între 
partidele muncitorești și demo
cratice, observat și în alte 
țări capitaliste din Europa, feno
men al cărui principal imbold îl 
constituie necesitatea adînc resim
țită de masele largi de a preîn- 
tîmpina un al treilea război mon
dial și de a elibera popoarele de 
sub povara cheltuielilor militare.

în programul noului guvern fin
landez, definirea sarcinilor în do
meniul politicii externe ocupă un 
loc central. Guvernul nu se limi
tează să proclame atașamentul său 

trecut de la instaurarea puterii 
populare, el a străbătut mari pre
faceri revoluționare. Pe vaste în
tinderi, printr-o muncă harnică și 
tenace, poporul chinez construiește 
o lume nouă. China a devenit o 
țară socialistă în plin avînt, care 
valorifică intens marele său poten
țial economic, dezvoltă în ritm ra
pid forțele de producție. Strălucite 
sînt succesele obținute de poporul 
chinez în industrializarea socialistă 
a țării. Sute de uzine și fabrici 
moderne au răsărit pe întreg cu
prinsul Chinei populare. Au fost 
create o serie de noi ramuri și 
centre industriale. Din mîinile 
harnice ale muncitorilor și tehni
cienilor chinezi ies tractoare și 
avioane, camioane și locomotive, 
cele mai variate mașini, utilaje și 
agregate necesare economiei na
ționale. Se dezvoltă o puternică 
bază energetică a țării. Remar
cabile sînt succesele dobîndite în 
domeniul științei și tehnicii. Așe
zarea pe temelii noi, socialiste, a 
agriculturii, care a însemnat o 
revoluție în viața țărănimii chi
neze, a deschis largi posibilități 
de sporire continuă a producției, 
de ridicare generală a satului. 
Fluvii care timp de milenii și-au 
revărsat în voie apele distrugînd 
ogoarele sînt azi zăgăzuite, iar 
forța lor este dirijată spre ferti
lizarea cîmpiilor. Marile succese 
dobîndite de poporul chinez în 
dezvoltarea economiei își găsesc o 
expresie elocventă în creșterea 
necontenită a bunăstării materiale 
și culturale a oamenilor muncii 
din China.

Toate realizările obținute de po
porul chinez în anii construcției 
socialiste sînt rodul hărniciei și 
muncii sale pline de abnegație, al 
conducerii de către încercatul Par
tid Comunist Chinez, Comitetul 
său Central în frunte cu tovarășul 
Mao Tze-dun. Poporul român se 
bucură din inimă de fiecare succes 
obținut de poporul chinez în dez
voltarea economiei, științei și teh
nicii, în înaintarea sa pe calea so
cialismului. Toate aceste realizări 
constituie o contribuție de mare în
semnătate la întărirea forțelor so
cialismului în lume, a cauzei păcii 
și progresului.

în cursul vizitei tovarășului Ciu 
En-lai, conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre, întregul popor 
român au urat noi succese poporu
lui chinez în îndeplinirea celui de 
al treilea plan cincinal, în opera de 
construire a socialismului.

Vizitînd țara noastră, înaltul 
oaspete a avut prilejul să cunoască 
nemijlocit munca poporului român, 
rezultatele pe care el le-a obținut 
sub conducerea partidului, pentru 
dezvoltarea economică și culturală 
a patriei, eforturile pe care le de
pune pentru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare multilaterală a 
țării, elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, în vederea 
continuării operei de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Vizita tovarășului Ciu En-lai a 
constituit o puternică reafirmare a 
legăturilor de prietenie și colabo
rare tovărășească ce s-au statorni
cit între partidele, statele și po
poarele noastre pe baza comuni
tății orînduirii sociale, a țelurilor 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru cauza socialismului și 
păcii, a ideologiei marxist-leni- 
niste.

în discuțiile purtate cu prilejul 

la ideea dezvoltării unor relații 
bune cu toate popoarele și statele 
și, prin urmare, la ideea întăririi 
păcii și prieteniei între națiuni, ci 
el se angajează ca, prin politica 
sa, să-și aducă contribuția la des
tinderea încordării internaționale, 
de pildă prin transformarea nor
dului Europei într-o zonă denuclea- 
rizată. Totodată, în programul gu
vernamental nu numai că se dau 
asigurări că Finlanda va respecta 
tratatele semnate de ea, dar se 
subliniază că va dezvolta și pe mai 
departe relațiile sale de bună ve

cinătate șl de încredere cu U.R.S.S. 
și cu vecinii săi nordici. Deși nici 
în această privință, nici în altele, 
programul guvernamental nu men
ționează prea amănunțit toate mă
surile pe care guvernul înțelege 
să le ia în viitor, se poate totuși 
considera că politica de pace în
scrisă în program reprezintă ceva 
nou și remarcabil.

Cele mai dificile sarcini care 
stau în fața noului guvern sînt 
cele din domeniul problemelor e- 
conomice, la care ne-am referit 
mai sus. Rezolvarea lor este cu 
atît mai grea cu cît forțele de 
dreapta, care reprezintă interesele 
marilor întreprinderi, deși nu pot 
zădărnici măsurile guvernului în 
parlament (unde sînt în minorita
te), pot însă să ridice obstacole se
rioase prin pîrghiile economice pe 
care le dețin. în mod inevitabil, 
în perioada următoare contradic
țiile de clasă se vor ascuți, dar, 
în același timp, se creează premise 
și mai favorabile pentru întărirea 

vizitei, cele două părți au dat o 
apreciere pozitivă relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, au 
subliniat cu satisfacție progresele 
înregistrate pe tărîmul colaborării 
economice, politice, tehnico-știin- 
țifice, culturale. O linie mereu as
cendentă au cunoscut în ultimii ani 
relațiile economice și comerciale 
dintre cele două țări. Față de anul 
precedent, în 1966 volumul schim
burilor comerciale româno-chineze 
va crește cu 16 la sută. Se efectu
ează schimburi de cercetători și 
specialiști, de formații artistice și 
oameni de cultură, de informații și 
documentare. Ultimii ani au cu
noscut o dezvoltare continuă a re
lațiilor între organizațiile obștești, 
între diferite instituții de stat, a 
vizitelor reciproce ale unor dele
gații de activiști de partid. Se dez
voltă, de asemenea, relațiile priete
nești între cele două partide ale 
noastre, care fac deseori schimburi 
de păreri si de experiență asupra 
problemelor de interes comun. O 
însemnătate deosebită reprezintă 
întîlnirile care au avut loc în ul
timii ani, cu diferite prilejuri, în
tre reprezentanții conducerii de 
partid și de stat din cele două țări.

Convorbirile rodnice din aceste 
zile au evidențiat posibilitățile de 
lărgire a relațiilor multilaterale 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, 
hotărîrea reciprocă de a dezvolta 
aceste relații pe baza indepen
denței și suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului recipro" 
și întrajutorării, internaționalis
mului socialist. Extinderea legă
turilor economice, politice și cul- 
tural-științifice, vizitele reciproce, 
contactele pe linie de partid și de 
stat, dintre organizațiile obștești 
și schimbul de păreri și de 
experiență în domeniul con
strucției socialiste corespund in
tereselor ambelor popoare, cau
zei generale a socialismului și 
păcii.

Totodată, în cadrul convor
birilor, cele două părți au efec
tuat un schimb util de păreri în 
problemele internaționale de in
teres comun, exprimîndu-și punc
tele lor de vedere, ceea ce a dus 
la adîncirea cunoașterii re
ciproce, la întărirea prieteniei. 
„Convorbirile pe care le-am 
avut — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — schimbul de 
păreri asupra unui cerc larg de pro
bleme, privind relațiile dintre parti
dele și țările noastre, viața inter
națională contemporană au arătat 
încă o dată utilitatea unor ast
fel de întîlniri între conducătorii 
de partid și de stat, desfășurate 
în spirit de stimă și respect re
ciproc, pentru promovarea colabo
rării, bunei înțelegeri și prie
teniei".

întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Ciu En-lai și conducătorii 
de partid și de stat ai României, 
întreaga vizită a înaltului oaspete 
în fruntea delegației de partid și 
guvernamentale chineze au adus o 
contribuție de seamă la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările și partidele 
noastre, la întărirea prieteniei de 
nezdruncinat româno-chineze, în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

frontului larg al forțelor democra
tice în lupta împotriva monopo
lurilor și a reacțiunii.

Ar fi un neadevăr să se spună 
că în cadrul coaliției guvernamen
tale nu există contradicții. De 
pildă, deosebirile de concepții din
tre social-democrați și Partidul de 
centru în ceea ce privește conținu
tul politicii agrare au constituit 
obstacolul cel mai greu de trecut 
în cursul tratativelor premergă
toare formării guvernului. Potrivit 
părerii social-democraților, spriji
nul pe care statul îl acordă agri
culturii, dacă s-ar menține la 
cuantumul actual, ar încetini dez
voltarea industrială și ar periclita, 
în viitor, capacitatea de concuren
ță a Finlandei pe piețele interna
ționale. Partidul de centru se împo
trivește reducerii subvențiilor acor
date agriculturii de către stat în 
numele intereselor populației ru
rale. în această problemă, U.D.P.F. 
își pune sarcina de a concilia cele 
două concepții diferite, pornind 
însă de la faptul că sporirea locu
rilor de muncă prin industrializa
re și ridicarea productivității mun
cii constituie, în perspectivă, sin
gurul mijloc de a rezolva proble
mele de subzistență, inclusiv ale 
populației rurale.

în calea colaborării din sînul gu
vernului se mai pot ivi divergențe 
și în alte probleme, deoarece parti
dele participante la coaliție au fost 
timp îndelungat în luptă unele îm
potriva altora. Totodată, munca în 
comun poate deveni pentru ele 
cea mai bună școală a colaborării, 
deoarece ea le cere să negocieze, 
să ajungă la soluții unanim accep
tabile. Trebuie însă avut în vede
re și faptul că cercurile de dreenta, 
care în decursul tratativelor de 6 
săptămîni pentru formarea guver
nului n-au crezut că se va putea 
ajunge la colaborare între stînga 
și centru, iar cînd aceasta s-a rea
lizat au fost cuprinse de mînie, 
vor face și de aici înainte totul 
pentru a pune la încercare solidi
tatea coaliției și pentru a o dezbi
na. însăși nașterea acestui guvern, 
căruia mai ales peste hotare i se 
spune „guvern de front popular", 
a demonstrat că viața politică din 
Finlanda a ajuns într-o fază nouă, 
care pune la ordinea zilei adînci 
transformări democratice.

Helsinki, iunie



SANTO DOMINGO

RETRAGERE
„GRADATĂ"

Consiliul O.S.A. a adoptat vineri, 
după dezbateri desfășurate la ce
rerea guvernului provizoriu domini
can, o rezolufie cu privire la re
tragerea din Republica Dominicană 
a „forfei interamericane". Contin
gentele urmează să fie retrase trep
tat, în 90 de zile, începînd cu două 
zile înainte de instalarea noului 
președinte Balaguer, prevăzută pen
tru 1 iulie.

Numeroși observatori sînt de pă
rere că felul în care s-a hotărîf a- 
ceastă retragere ascunde o mane
vră a diplomației S.U.A. Se pare, 
într-adevăr, că acceptînd convo
carea Consiliului O.S.A. în această 
problemă, Washingtonul a urmării 
să obfină o nouă consemnare, în 
documentele O.S.A., a exisfenfei a- 
cestor forje și a „dreptului" lor de 
intervenjie ulterioară în fările iati-

CORESPONDENȚĂ, 
DIN RIO DE JANEIRO

no-amerlcane. Dar manevra a pri
mit o ripostă chiar în Consiliul 
O.S.A. : reprezentanții Mexicului, 
Chile, Ecuadorului, Perului, Uru- 
guayului și Venezuelei, care s-au 
opus creării „forfelor interamerica
ne" și constituirii comisiei ad-hoc 
pentru Republica Dominicană, au a- 
rătaf că guvernele lor rămîn pe po
ziția de dezaprobare a intervenției 
O.S.A. Votul favorabil retragerii 
„forjelor interamericane" nu în
seamnă o recunoaștere de către gu
vernele respective a legalizării in
tervenției.

Retragerea contingentelor „inter
americane" (dintre care marea ma
joritate sînt nord-americane) începe 
după un an de exercitare a misiunii 
lor de a menfine prin forfă pozițiile 
oligarhiei locale și ale imperialis
mului străin, timp în care poporul 
dominican a plătit un greu tribut 
de sînge, victimele fiind estimate la 
circa 4 000 de morfi și răniți. în a- 
cest timp s-au pus la cale alegeri 
tutelate, mai bine zis dirijate, de- 
nunfafe ca frauduloase de către for
jele democratice din fără. Chiar și 
așa, S.U A. păstrează o doză de 
precauție, acceptînd să evacueze 
trupele doar după o perioadă în 
care la Washington se crede că pre
ședintele „ales" va fi fortificat în 
măsură suficientă pentru a se evita 
eventualele surprize. De aceasta va 
avea grijă dispozitivul militar autoh
ton de dreapta, dirijat de generalul 
Wessin, actualmente consul la 
Miami,. în S.U.A., dar despre a că
rui reîntoarcere probabilă în fruntea 
forfelor armate dominicane se vor
bește deschis. Unii observatori se 
întreabă dacă, efectuată în aceste 
condifii, retragerea anunțată nu 
echivalează mai degrabă cu o pre
lungire camuflată a intervenției 
„forfei interamericane".

V. OROS

Vietnamul de sud

Importante efective 
ale interventionistilor 
scoase din luptă

SAIGON 25 (Agerpres). — Agen
țiile de presă au transmis noi amă
nunte privind atacurile continue 
pe care forțele patriotice sud- 
vietnameze le declanșează împo
triva trupelor americane și guver
namentale. Astfel:

• în provinciile Quang Nam, 
Binh Dinh și Bien Hoa, relatează 
agenția V.N.A., au fost lansate în 
ultimele zile numeroase atacuri 
simultane împotriva unor unități 
americane. 400 de soldați au fost 
uciși, iar numeroși alții răniți.

• în districtul Binh Kie, patrioții 
au atacat o unitate guvernamen
tală. 108 persoane au fost scoase 
din luptă, numeroase arme și mu
niții au fost capturate. Alți 3 )0 de 
soldați americani și 200 guverna
mentali au fost scoși din luptă în 
urma atacurilor lansate de patrioți 
în provincia Thu Dau Mot. 7 
avioane, un elicopter, precum și 
cîteva tancuri au fost distruse de 
forțele patriotice.

• De asemenea, în provincia Ba 
Ria, după 20 de zile de atacuri ne
întrerupte, 1 020 de soldați, dintre

care 955 americani, au fost scoși 
din luptă. 15 elicoptere și șase care 
de luptă au fost nimicite.

„S.U.A. PREGĂTESC 
0 NOUĂ ETAPĂ 
A ESCALADĂRII**

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Comisia pentru alocații a Camerei 
Reprezentanților a hotărît să acor
de suma de 58 610 000 000 dolari 
sub formă de alocații bugetare Mi
nisterului Apărării al S.U.A. pe vi
itorul exercițiu financiar care în
cepe la 1 iulie. Această sumă este 
destinată cheltuielilor în războiul 
din Vietnam.

Uriașele fonduri acordate pentru 
planurile militare ale S.U.A. sînt 
interpretate de observatorii din 
Washington ca un semn al inten
ției Statelor Unite de a intensifica 
agresiunea lor în Vietnam. „Statele 
Unite — transmite agenția France 
Presse — se pregătesc să înceapă o 
nouă etapă în escaladarea războiu
lui în Vietnam". Potrivit agenției, 
aceasta ar urma să se producă 
printr-o intensificare a bombarda
mentelor' aeriene asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam.

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

Președintele Franței
7 »

la cosmodromul din Baikonur
Președintele Franței, Charles de 

Gaulle, a fost oaspetele orașului 
Novosibirsk, cu care prilej a făcut 
o vizită și centrului științific sibe
rian „Akademgorod", bine cunos
cut în lumea întreagă. „Fie ca ști
ința sovietică și știința franceză — 
a spus la Novosibirsk înaltul 
oaspete — să se unească în numele 
progresului omenirii, așa cum Ru
sia și Franța să se unească în nu
mele păcii în lumea întreagă".

Sîmbătă dimineață președintele 
Franței și persoanele care-l înso
țesc, împreună cu Nikolai Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem ol U.R.S.S., au 
părăsit Novosibirskul. In cuvîn- 
tarea ținută la aerodrom, șeful sta
tului francez a declarat că vizita 
sa la Novosibirsk, sentimentele de 
prietenie exprimate de populația 
orașului față de poporul francez 
i-au lăsat o adîncă impresie. „In 
Franța se știe și se va ști — a spus 
Charles de Gaulle — cît de bine 
l-ați primit dv. pe președintele 
Republicii Franceze și asta va con
stitui un nou pas pe drumul prie
teniei care trebuie să existe și să 
se dezvolte între popoarele fran
cez și rus".

Președintele de Gaulle a vizitat 
cosmodromul din Baikonur, situat 
în Kazahstan. S-a relevat că este 
prima vizită oficială ă unui șef de 
stat străin la acest cosmodrom. 
Iuri Gagarin, primul cosmonaut 
din lume, și Valentina Tereș- 
kova-Nikolaeva, prima femeie- 
cosmonaut, l-au întîmpinat pe 
președintele Franței, care a pu
tut urmări în fața ecranelor de 
televiziune ultimele faze ale pre

gătirilor de lansare a noului sate
lit sovietic „Cosmos-122", plasat în 
aceeași zi pe orbită.

Președintele Franței a sosit în 
cursul serii la Leningrad unde va 
rămîne timp de două zile.,

„Marșul împotriva fricii" al ne
grilor din Mississippi s-a împăr
țit vineri în trei grupe : una, 
condusă de reverendul Martin 
Luther King, a plecat la Phila
delphia ; alta își continuă dru
mul spre Tougaloo, situat la cîți- 
va kilometri de Jackson, capi
tala statului Mississippi ; alt 
grup a rămas la Canton, unde 
joi seara, poliția a folosit gaze 
lacrimogene împotriva demon
stranților. Fotografia alătu
rată înfățișează pe James 
Meredith, organizatorul marșu
lui (rănit acum două săptămîni 
de un rasist la Greenwood), în 
momentul plecării spre Canton, 
unde se va alătura demon

stranților

Forjele armate împreună cu 
miliția populară stau de strajă 
apelor teritoriale ale R. D. Viet
nam. La Nam Ha se elaborea

ză un plan de apărare

(Agenția V.N.A.)

Sub presiunea opiniei 
publice japoneze

TOKIO 25 (Agerpres). — Vi
neri, autoritățile militare ameri
cane au semnat un acord prin 
care retrocedează Japoniei cele 
9 000 de hectare, suprafața poli
gonului de la Higasi-Fudzi, folo
sită pentru manevre de luptă ale 
forțelor militare americane. Tru
pe ale S.U.A. au folosit acest 
poligon o perioadă de aproxima
tiv 20 de ani, în pofida proteste
lor vehemente ale populației ja
poneze.

Se știe că guvernul japonez 
duce în prezent tratative cu au
toritățile americane și în vederea 
lichidării poligonului Mito din 
prefectura Ibaraki, care repre
zintă un pericol atît pentru popu
lația locală, scit și pentru centrul 
atomic „Tokay Mura".

A. MUNTEANU

OPINII In favoarea securităiii europene
„PROCESUL OL DESTINDERE
TREBUIE ÎNCURAJAT"

ROMA 25 (Agerpres). — în ca
drul . unei reuniuni organizate de 
Institutul italian pentru probleme 
internaționale, Mario Zagari, sub
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Italiei, a vorbit
despre evoluția 
Vest, relevînd, 
că procesul de

relațiilor Est- 
printre altele, 

destindere care
se manifestă în prezent tre
buie încurajat prin intensificarea 
schimburilor bilaterale în dome
niul economic, științific și cultural 
și prin crearea unei atmosfere in
ternaționale care să favorizeze 
destinderea pe calea soluționării 
principalelor probleme aflate în 
atenția cercurilor politice, cum sînt 
dezarmarea și securitatea euro
peană. Vorbitorul a subliniat că 
evoluția politicii economice ă țări

lor Europei răsăritene permite o 
apropiere între Est și Vest. După 
ce a amintit că în ultimii ani rela
țiile comerciale între Italia și ță
rile din Europa răsăriteană s-au 
dezvoltat considerabil datorită 
unei politici eficiente în sectorul 
schimburilor, Zăgari a subliniat, 
necesitatea de a se căuta noi for
mule de colaborare.

„BAZELE AMERICANE - 
0 ÎNCĂLCARE A 
INDEPENDENTEI NAȚIONALE1

LONDRA 25 (Agerpres). — în- 
tr-un editorial în care se ocupă de 
evoluția situației din cadrul 
N.A.T.O., ziarul londonez „Mor
ning Star" scrie, printre altele : 
„Divergențele crescînde din sînul 
N.A.T.O., care s-au conturat în
deosebi în jurul raporturilor Fran

ței cu această organizație, sînt 
simptome ale creșterii unor noi 
posibilități de pace". După ce scoa
te în evidență dorința de pace a 
țărilor socialiste, ziarul subliniază 
că; „nu poate exista alt motiv pen
tru menținerea în continuare a 
N.A.T.O. de.cît existența acestuia 
ca organizație menită să întrețină 
amenințarea militară împotriva 
țărilor socialiste.

în continuarea editorialului se 
spune : „Bazele americane de bom
bardiere și submarine „Polaris" 
din Anglia constituie o încălcare a 
independenței naționale a acestei 
țări și o amenințare permanentă a 
păcii și securității ei". „A sosit 
timpul ca N.A.T.O. să dispară, 
subliniază ziarul în încheiere. El 
ar putea fi desființat > prin înche
ierea unui, tratat de securitate eu
ropeană, accesibil tuturor țărilor 
europene și prin desființarea în a- 
celași timp a Tratatului de la Var
șovia. O asemenea acțiune ar adu
ce foloase uriașe Angliei și tu
turor popoarelor europene".

DUPĂ 11 ORE DE DISCUȚII 
NEÎNTRERUPTE
Nici un rezultat 
la reuniunea 
„celor 10“

Agenția France Presse anunță din 
Frankfurt :

După 11 ore neîntrerupte de lucru, 
ultima ședință, de vineri, a reuniunii 
grupului celor 10, la nivelul miniștri
lor adjuncți de finanțe, a luat sfîrșit 
fără să se fl putut obține rezultate 
care să permită adoptarea unui ra
port destinat miniștrilor de finanțe ce 
urmează să se întrunească la sfîrși- 
tul lunii iulie.

Reuniunea de la Frankfurt urma 
să fie ultima la nivelul supleanților 
dar, în absența unor rezultate, o 
nouă întrunire a acestora este acum 
prevăzută la Paris, la 6 iulie ; încer
carea de a rezolva punctele dificile 
aflate în suspensie, în special cu pri
vire Ia lărgirea grupului celor 10 și 
la un eventual nou sistem de lichi
dități, în afară de Franța, care se 
opune la lărgirea grupului celor 10 
și la elaborarea precisă de planuri 
cu privire la o eventuală și îndepăr
tată penurie a lichidităților interna
ționale, nici celelalte nouă țări 
(S.U.A., Anglia, Italia, R.F.G., Belgia, 
Olanda, Suedia, Canada și Japonia) 
nu au reușit să se pună de acord 
asupra acestor chestiuni.

Sesiunea Comisiei mixte 
interguvernamentale 

româno-bulgare
SOFIA 25 (Agerpres). — în zi

lele de 24 și 25 iunie 1966 a a- 
vut loc la Sofia sesiunea a Vl-a 
a Comisiei mixte interguvema- 
mentale româno-bulgare de cola
borare economică și tehnico-știln- 
țifică.

Comisia a analizat modul cum 
s-au îndeplinit prevederile sesiu
nii precedente, constatînd că se 
dezvoltă cu succes colaborarea e- 
conomică și schimbul de mărfuri 
între cele două țări. La sesiune 
au fost examinate rezultatele în- 
tîlnirilor dintre miniștrii celor 
două țări în domeniul industriei 
construcțiilor de mașini și in
dustriei chimice. Ținînd seama de 
acestea, precum și de lucrările e- 
fectuate de specialiștii celor două 
părți, comisia a stabilit o serie 
de măsuri concrete în vederea 
lărgirii livrărilor reciproce de măr
furi pe perioada pînă în anul 1970, 
care, în domeniul construcțiilor de 
mașini, duc la o creștere de circa 
două ori față de prevederile acoT- 
dului comercial de lungă durată.

De asemenea, au fost examina
te probleme referitoare la lucrările

de proiectare a complexului hi
drotehnic Islaz — Somovit pe Du
năre, la construcția unor linii e- 
lectrice pentru tranzitul prin Re
publica Socialistă România a ener
giei electrice destinate Republicii 
Populare Bulgaria, precum și la 
colaborarea organelor de gospodă
rire a apelor din cele două țări.

Lucrările sesiunii au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă. Protocolul în
cheiat la sfîrșitul sesiunii a fost 
semnat din partea română de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, iar 
din partea bulgară de Jivko Jiv- 
kov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cu prilejul încheierii lucrărilor 
celei de-a Vl-a sesiuni a Comi
siei mixte interguvernamentale 
româno-bulgare de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, 
Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, conducătorul delegației 
bulgare la lucrările sesiunii, a 
oferit un prînz.

Congresul P.C. din S.U.A.
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Cel de-afl XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Statele 
Unite ale Americii a aprobat vineri 
activitatea partidului în probleme
le mișcării sindicale, de tineret și a 
mișcării negrilor din S.U.A. Con
gresul a adoptat o rezoluție în pro
blema tineretului și una în proble
ma negrilor.

„Peste 2,5 milioane de tineri și 
tinere au participat la mișcarea de 
protest împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, menționează rezoluția. 
Două milioane și jumătate de ti
neri americani s-au exprimat în- 
tr-o formă sau alta împotriva orîn- 
duirii monopoliste".

în rezoluția cu privire la mișca
rea negrilor pentru drepturi civile 
se subliniază că în prezent ea dis
pune de noi metode și diferite for

me de organizare, de un înalt grad 
de unitate a populației de culoare. 
„Trebuie creată unitatea între miș
carea populației de culoare și miș
carea muncitorească.

în continuarea lucrărilor, dele
gații la congres au dezbătut ra
portul Comisiei pentru elaborarea 
Proiectului de program al parti
dului. A fost adoptată în unanimi
tate o rezoluție în care este apro
bată linia generală a Proiectului 
de program, ca bază pentru dez
baterea viitoare a acestuia în toa
te organizațiile de partid în cursul 
anului 1967.

Delegații au adresat o telegra
mă. de protest președintelui John
son împotriva intenției guvernului 
american de a ordona bombarda
rea portului Hai Phong.

CORESPONDENTĂ 
DIN VIENA

Comunicatul cehoslovaco-birman
PRAGA 25 (Agerpres). — în co

municatul dat publicității la Pra- 
ga cu privire la vizita făcută în 
R. S. Cehoslovacă de generalul Ne 
Win, președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, se 
constată cu satisfacție lărgirea co
laborării cehoslovaco-birmane, sub- 
liniindu-se cointeresarea acestor 
țări în dezvoltarea relațiilor lor de 
prietenie pe baza principiului 
avantajului reciproc. Cele două 
părți și-au exprimat îngrijorarea 
față de situația din Vietnam, ară- 
tînd că această problemă trebuie 
soluționată pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954 și a respectării 
dreptului inalienabil al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta. în comunicat se arată că 
menținerea păcii în Europa are un 
rol deosebit în asigurarea păcii 
mondiale. în continuare se relevă 
sprijinul acordat de cele două părți 
luptei de eliberare a țărilor aflate 
încă sub dominația colonială. 
Subliniindu-se necesitatea soluțio
nării pe cale pașnică a probleme
lor litigioase internaționale, comu
nicatul menționează importanța 
Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și în colaborarea

internațională. Cele două părți 
s-au pronunțat pentru aplicarea 
principiului universalității O.N.U., 
cerînd restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze în această organiza
ție. Se subliniază, de asemenea, că 
cele două țări sprijină măsurile în 
domeniul dezarmării care contri
buie la slăbirea încordării inter
naționale.

Convorbirile 
albanezo chineze

TIRANA 25 (Agerpres). — Agen
ția A.T.A. informează că la 24 iu
nie, la Tirana au început convorbi
rile dintre conducătorii de partid 
și de stat ai R. P. Albania și mem
brii delegației de partid și guver
namentale a R. P. Chineze condusă 
de Ciu En-lai. Din partea albaneză, 
la convorbiri au luat parte Enver 
Hodja, Mehmet Shehu și alte per
soane oficiale.

LONDRA. Oamenii de știință din România care au participat la 
lucrările congresului internațional al automatizării au adus o 
contribuție activă prin prezentarea unor lucrări de specialitate. 
Cu prilejul alegerii organelor de conducere ale Federației inter
naționale a automatizării, ing. Vasile Popov, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socialiste România, a fost ales 
vicepreședinte al Comitetului de teorie, iar acad. Grigore Moi- 
sil ca membru al Comitetului consultativ.

ULAN BATOR. Acad. D. Skobelțîn, președintele Comitetului 
pentru decernarea premiilor internaționale „Lenin" „Pentru în
tărirea păcii între popoare", a înmînat lui J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, diplo
ma și medalia de laureat al Premiului „Lenin". La ceremonie au 
participat J. Țedenbal, prim-eecretâr al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, și alti con
ducători de partid și de stat.

MOSCOVA. La. invitația Ministerului Apărării al U.R.S.S., sîm
bătă a sosit la Moscova o delegație militară a Pakistanului 
condusă de mareșalul Nur Khan, comandantul suprem al for
țelor aeriene.

BUDAPESTA. Sîmbătă s-a încheiat sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare. In ultima zi a lucrărilor a fost discutat proiec
tul de lege cu privire la cel de-al IlI-lea plan cincinal. A luat 
cuvîntul, printre alții, Lajos Feher, vicepreședinte al Guver
nului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar, care a tras con
cluziile asupra dezvoltării economiei naționale ungare.

VIENA. La 24 iunie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România, Gheorghe Pels, a prezentat la 
Agenția Internațională pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), direc
torului general ad-interim, H. Seligman, scrisoarea de numire 
în funcția de reprezentant permanent al României pe lîngă 
A.I.E.A.

Dezbaterile din parlament pe 
marginea proiectului de lege a- 
supra finanțelor, începute la 15 
iunie, s-au încheiat cu un vdt 

. strîns : 81 pentru, 79 contra. Bu
getul pe 1966 a fost aprobat nu
mai de deputății partidului 
populist de guvernămînt. Depu
tății partidului socialist ca și cei 
ai partidului liberal și-au expri
mat dezacordul cu bugetul pre
zentat de guvern.

Lunga și agitata dezbatere, 
care a totalizat peste 80 ore și 
a necesitat ședințe maraton, 
unele prelungite pînă seara tir- 
ziu, a repus in discuție deosebi
rile de păreri existente, mai ales 
între cele două partide ale fostei 
coaliții guvernamentale, populist 
și socialist. După cum se știe, 
aceste deosebiri de păreri au dus 
in toamna trecută-la criza de 
guvern, la noi alegeri înainte de 
termen, la formarea guvernului 
în luna aprilie numai din repre
zentanții partidului populist, 
înainte de alegeri, partenerii 
coaliției guvernamentale au con
simțit ca, pînă la 30 iunie 1960, 
să fie în vigoare un buget pro
vizoriu.

In parlament, reprezentanții 
partidului socialist au susținut că 
bugetul, în forma prezentată dc 
guvern, n-ar duce la o încurajare 
a investițiilor, ci la o restrîngere 
a lor, mijloacele alocate cumpă
rării de arme ar tinde să creas
că, iar tendințele de urcare a 
preturilor ar fi favorizate. Liderul 
socialist, Bruno Pittermann, fost 
vicecancelar, a afirmat că poli
tica economică a guvernului ar 
putea provoca o diminuare pro
gresivă a puterii de cumpărare a 
șilingului și a subliniat necesi
tatea menținerii întreprinderilor 
etatizate, pronunțîndu-se împo
triva oricărei tentative de a ti 
vindute unor societăți străine 
sau filialelor lor din Austria.

Combătînd argumentele opozi
ției, secretarul general al parti
dului populist, Hermann Wit
halm, a afirmat că, în partidul 
său, nimeni nu se gîndește să 
v.îndă întreprinderile etatizate 
unor societăți comerciale străine.

Dezbaterea bugetară a consti
tuit prima înfruntare serioasă de 
la formarea guvernului între cei 
doi parteneri ai fostei coaliții. 
După votul din parlament, legea 
financiară va trebui semnată de 
președintele republicii cel mai 
tirziu pînă la 30. iunie, cînd ex
piră bugetul provizoriu.

P. STANCESCU

Greva 
marinarilor 
britanici

LONDRA 25 (Agerpres). — Con
siliul executiv al Sindicatului ma
rinarilor britanici a acceptat sîm
bătă ca bază de tratative ultimele 
propuneri făcute de patronat în 
vederea soluționării conflictului 
de muncă din marina comercială 
a Angliei

Observatorii apreciază că, în a- 
cest.. mod, greva marinarilor bri
tanici, care a imobilizat în portu
rile Angliei aproximativ 900 de 
nave ale marinei comerciale, se 
apropie de sfirșit.
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