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Sîmbătă la amiază a avut loc ședința 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 Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Paul Nicules- cu-Mizil, Leonte Răutu, Leon- tin Sălăjan, Ștefan Voitec, pe membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.C.R., vicepreședinții Consiliului de Miniștri și ai Consiliului de Stat.Au fost comunicate hotărî- rile primei ședințe plenare a Consiliului Național, care a a- les Comitetul Executiv și Secretariatul.în funcția de președintă a Consiliului Național al Femeilor a fost aleasă tovarășa Su- zana 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 conferinței.Conferința a constituit o expresie puternică a creșterii conștiinței socialiste a femeilor, a simțului de răspundere față de societate, a competenței în abordarea problemelor privind toate domeniile activității sociale, o afirmare pregnantă a atașamentului milioanelor de femei de la orașe și sate față de politica Partidului Comunist Român —- a spus președinta Consiliului Național al Femeilor. Conferința a constituit o vie manifestare a recunoștinței maselor de femei față de partidul și statul nostru, pentru tot ce s-a făcut în anii socialismului, pentru dezvoltarea personalității femeii ca om al muncii, cetățean și mamă, pentru creșterea sănătoasă a copiilor țării și, totodată, a hotărîrii lor nestrămutate de a contribui cu toate forțele la înfăptuirea mărețului program ăl partidului pentru ridicarea României socialiste pe culmi tot mai înalte ale progresului și civilizației.La lucrările conferinței, în plenare, cît și în cadrul celor patru comisii de lucru, au luat cuvîntul 176 delegate, invitate și invitați din toate regiunile țării, care au abordat o tema-
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S înnile

din Republica Socialistă România

DRAGI TOVARĂȘE DE PE ÎNTREG 
CUPRINSUL ȚĂRII,

Marile cuceriri ale poporului, victoria 
deplină a relațiilor socialiste în țara noa
stră, puternicul avînt al industriei și agri
culturii, chipul nou al orașelor și satelor, 
dezvoltarea științei, culturii și artei, creș
terea bunăstării oamenilor muncii, înflori
rea națiunii române, constituie un puternic 
izvor de mîndrie patriotică pentru toți ce
tățenii României socialiste. în toate a- 
ceste împliniri se află cuprinsă și munca 
plină de abnegație a femeilor, cărora, o 
dată cu deplina egalitate în drepturi, cu 
asigurarea demnității de om și cetățean, 
socialismul Ie-a creat cele mai bune con
diții pentru afirmarea aptitudinilor și ca
pacității lor creatoare.

Reprezentantele milioanelor de munci
toare, țărance, intelectuale, casnice din 
întreaga țară, întrunite în Conferința na
țională a femeilor, au dezbătut cele mai 
de seamă probleme ale vieții și muncii lor 
și au adoptat hotărîri menite să ducă Ia 
creșterea continuă a rolului femeilor în 
societate, la dezvoltarea conștiinței, răs
punderii și îndatoririlor ce le revin ca par
ticipante active Ia făurirea vieții noi în 
patria noastră socialistă.

Cuvintele pline de căldură cuprinse în

salutul Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român adresat Conferinței, înal
tele aprecieri pentru contribuția femei
lor Ia înfăptuirile poporului nostru, îndru
mările deosebit de valoroase privitoare Ia 
creșterea aportului lor în toate sectoarele 
de activitate socială au trezit ecouri pro
funde in inimile tuturor femeilor.

Conferința Națională a Femeilor din Re
publica Socialistă România adresează o în
flăcărată chemare femeilor de pe tot cu
prinsul țării fără deosebire de naționali
tate, de a-și consacra, împreună cu toți oa
menii muncii, întreaga pricepere și putere 
de muncă pentru realizarea istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru ridicarea 
patriei pe culmile tot mai înalte ale civi
lizației și progresului.

FEMEI CARE LUCRAȚI IN FABRICI 
ȘI UZINE, MUNCITOARE, TEHNICIENE 
ȘI INGINERE

Sinteți chemate să aduceți un aport 
susținut la continuarea neabătută a in
dustrializării patriei, la îndeplinirea cu 
succes a obiectivelor planului cincinal.

(Continuare in pag. a III-a)

O întrebare

Inele industriale

ÎNDEPLINIT!
• FURNALELE combinatului si

derurgic din Hunedoara au elabo
rat sîmbătă ultimele tone de fontă 
din planul pe primul semestru al 
anului.
• COLECTIVELE întreprinderi

lor aparținînd Ministerului Econo
miei Forestiere au realizat cu 5 
zile înainte de termen planul de 
producție pe primul semestru 
anului.

FILMUL MICULUIECRAN
CORESPONDENTĂ DIN PRAGA
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Din zare in zare, cit vezi cu 
ochii o mare de... griu Înalt 
de un stat, In spic cit vra
bia. Pe valurile ei grele, de 
citeva zile navigă corăbiile 

argintii — combinele
Foto: GH. CU CU

pentru ingineri

iși spun
pârerea
„mvERSimi

In răspunsurile pe care le dau la ancheta 
inițiată de ziar, despre perfecționarea califi
cării profesionale, inginerii din fabrici și u- 
zine se referă și Ia cursurile postuniversitare. 
Ele constituie una din acțiunile principale, 
inițiate pe plan central, menite să contribuie

la specializarea 
cunoștințelor profesionale ale acestora în pas 
cu progresul tehnic.

Publicăm astăzi, în cadrul anchetei noastre, 
opiniile unor 
universitare.

inginerilor, Ia perfecționarea

ingineri despre cursurile post-

Cui folosește repetarea 
cunoștințelor învățate 

în facultate?

aceste 
nevo- 

perfecționare, și 
din următoarele

Frecventez, împreună cu alți colegi din uzină, cursurile postuniversitare pentru sectorul electronică — telecomunicații. Exprim din capul lo
cului părerea că 
cursuri nu corespund 
ilor de 
aceasta 
motive :a) tematica lor nu este corelată — există păreri că nici nu poate fi — cu dezvoltarea în ritm rapid a acestui sector pe plan mondial și național;b) materialul predat mult prea teoretic și nu esteeste

de :Anchetă organizată 
C. PRIESCU

(Qontinuaie în pag. a ll-a)
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Sîmbătă după-amiază, secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, împreună cu președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, generalul Ne Win.La întrevedere au fost de față Ilie Murgulescu, vicepreședinte ăl Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Gheorghe Popescu, ambasado-

Cursuri în
„amfiteatrele“ producției

(PAG. A n-a)

Scrisori de pe 
șantierele recoltei 

1966

și colonel Consiliului

rul Republicii Socialiste România la Rangoon.Au luat parte comandorul Thaung Tin, membru al Consiliului Revoluționar, ministrul minelor, colonel Maung Shwe, membru al Consiliului Revoluționar, ministrul industriei și muncii, colonelul Than Sein, membru al Consiliului Revoluționar, ministrul transporturilor și comunicațiilor, Ko Ko, secretarul Revoluționar.Președintele Ne primat călduroase pentru invitația de mânia și posibilitatea ce i s-a oferit de a cunoaște realitățile românești, munca poporului român pentru prosperitatea sa.Conducătorul de stat birman »-a referit apoi la activitatea

Win a ex- mulțumiri a vizita Ro-

Pe întinsele terenuri ale 
cooperativei agricole de pro
ducție Nicolae Bălcescu, regiu
nea Bacău, muncile agricole 
se desfășoară intens. La cul
tura mare sau sectorul legu
micol sînt antrenate toate 
forțele de muncă în vederea 
desfășurării operative a lu
crărilor de întreținere.

Interlocutorul nostru, ingi
nerul agronom Dumitru Asaf- 
tei, s-a declarat satisfăcut 
de ritmul lucrărilor. Succinta 
statistică făcută de el este gră
itoare : s-a efectuat în între
gime prașila a III-a la sfecla 
de zahăr, cartofi și legume, 
iar la porumb urmează să se 
termine în citeva zile.

— Nu este vorba numai de 
faptul că am avut timp priel
nic desfășurării unor astfel 
de lucrări, ne-a explicat ing. 
Asaftei. Și pe aici au fost zile 
ploioase, cînd cu greu se putea 
intra pe tarla.

Secretul se pare că stă în 
buna organizare a muncii de 
către conducerea cooperativei. 
Spre deosebire de anii trecuți, 
întreaga suprafață cultivată cu 
porumb, după prașila întîi, 
s-a lucrat cu sapa rotativă. 
S-a pus un accent deosebit pe 
prășitul mecanic.

desfășurată In 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 Consiliului 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 exprimat dorința comună de a se dezvolta relațiile dintre cele două țări. Totodată a avut loc un larg schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale situației internationale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.(Agerpres)
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„amfiteatrele“ producției
Ziua de 29 iunie marchează — pentru mai mult de 20 000 

de studenți din institutele tehnice — începutul unei noi etape 
a anului universitar : practica. Se vor inaugura așa cum în 
mod plastic numim de cîțiva ani această etapă — cursurile 
în „amfiteatrele“ uzinelor.

Tovarășul GH. PAIZI, director general adjunct în Mini
sterul învățămîntului, răspunzînd unor întrebări adresate 
de redactorul nostru, Lucreția Lustig, a relatat cîteva din 
preocupările forurilor competente pentru buna pregătire a 
acestor cursuri.

— Ce ne puteți spune, tova
rășe director, despre ediția 1966 
a practicii ?— Practica este pentru studenți cheia de boltă în profesiune. De aceea studiile, care se desfășoară în ultimul timp, pentru continua perfecționare a procesului de învățămînt în școala superioară, s-au extins și asupra practicii studenților, în anul universitar trecut, în urma apariției Hotărîrii Consiliului de Miniștri vire la practică, importante măsuri crească eficiența me de pregătire, ocupări au continuat pe întreg parcursul anului universitar în curs. S-au realizat consultări la nivelul facultăților și institutelor și cu specialiști din producție. Presa, de asemenea, a pus în dezbatere puncte de vedere care-și propuneau să contribuie la optimizarea practicii. Și ziarul dumneavoastră a relatat pe larg discuțiile purtate în jurul „mesei rotunde" despre aplicarea noului regulament de practică, a înserat puncte de vedere privind modernizarea permanentă a practicii.

— Concretizați-ne, vă rugăm, 
cîteva din cele mai importante 
măsuri.— Institutele se află încă din luna aprilie în posesia scrisorii trimisă de minister și în care sînt cuprinse concluziile desprinse în urma consultațiilor și studiilor făcute și ultimele precizări cu privire la practică. Deci, a existat timpul necesar pentru pregătirea în bune condiții a practicii. Foare importante sînt măsurile organizatorice. Receptive la cerințele institutelor, ministerele de resort au mărit întreprinderilor care studenți la practică. Locurile au fost comunicate me (menționăm doar că și în a- nul acesta Ministerul Industriei

cu pri- s-au luat menite să acestei for- Aceste pre-

numărul primescdin vre-

Construcțiilor de Mașini a în- tîrziat să comunice locurile). Mărirea numărului .întreprinderilor centre de practică era o necesitate,- ea . s-a făcut în ideea descongestionării nelor mari care solicitate, nu reușeau să denților posibilitatea valorificării la maximum a zilelor de practică. întreprinderile mari, în general cele tradiționale ca locuri de practică, vor rămîne centre pentru anii IV, care fac practică de specializare și au nevoie să lucreze în uzine de înaltă tehnicitate. De altfel, anul acesta se va generaliza măsura ca practica studenților din anul II să se desfășoare în două serii, deci o altă posibilitate de descongestionare a uzinelor. Șe studiază în continuare posibilitatea lărgirii numărului întreprinderilor gazde ale practicii. Așteptăm în acest sens propuneri din partea institutelor și a întreprinderilor.S-a ajuns la concluzia că este justificată propunerea numeroșilor tovarăși care se ocupă de practică, ca programul zilnic al studentului să fie de șase ore. Acest program s-a generalizat, și, sîntem siguri, va fi eficient.
— Acum sînt create toate 

condițiile pentru începutul prac
ticii ?— Ar trebui să fie, și credem că s-au luat toate măsurile preconizate. Delegațiile institutelor trebuiau de acum o lună să ia legătura cu întreprinderile pentru semnarea convențiilor de practică, pentru adaptarea programelor la specificul uzinelor și concretizarea graficului de practică. Este important de a- mintit că s-a precizat rolul de coordonator principal al institutului cu cel mai mare număr de studenți în întreprinderea respectivă. Ce înțelegem prin rol de coordonator principal ? în trecut, fiecare grup de stu-

uzi-erau foarte motiv pentru careofere stu-

z 3

■7undenți venea la practică -cu program adaptat la specificul întreprinderii. Se întîmpla ca programa sau graficul de desfășurare a practicii să fie diferit de la un institut Ia altul deși o- biectivele practicii erau aceleași.Stabilindu-se un institut coordonator, acesta are datoria să e- laboreze programa de practică pentru uzina respectivă, asigu- rînd în felul acesta o unitate în aplicarea obiectivelor de practică în cadrul aceleiași ’discipline.
— Cum se va rezolva proble

ma îndrumării ?— S-a aplicat sugestia să ) ticipe la îndrumarea practicii , cadre didactice de la catedrele
specialitate. Realizăm astfel o îndrumare mai cuprinzătoare, nu suprasolicităm aceleași cadre didactice cu sarcini pe perioada practicii : totodată oferim mai multor cadre didactice posibilitatea contactelor cu producția și pe această cale. Specificăm însă că îndrumarea a- nului IV rămîne exclusiv pe seama cadrelor de specialitate, cu experiență.Așteptăm din partea specialiștilor din uzine un sprijin susținut în îndrumarea practicii. Avem nenumărate exemple cînd acest sprijin a fost dat cu multă solicitudine, chiar cu prețul u- nor eforturi. Anul acesta se așteaptă o colaborare mai strînsă între cadrele institutelor și cele ale uzinelor.

— Dar de la studenți ?— Să nu irosească timpul, să folosească la maximum prilejul pe care-1 au de a studia fenomenele producției „pe viu", de a confrunta cu practica cunoștințele teoretice. Se așteaptă de la ei disciplină, seriozitate, receptivitate la viața întreprinderilor unde fac practică. O parte nizatorice le vor vare, astfel rul de practică să se ocupe exclusiv de problemele de conținut ale practicii. Avem convingerea că organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților îi vor antrena pe studenți să realizeze și aceste îndatoriri.

din sarcinile orga- și administrative reveni spre rezol- ca îndrumăto-
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Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică. Compensatorul de 
curent continuu este minuit cu pricepere de către tehniciană Nistor Felicia 

Foto : AGERPRES
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STICLA ȘI BETON
L UMINÄ !

însemnări despre
viitorul local
al Institutului
de științe economice
„V. I. Lenin“
din București

Cîteva planșe purtînd o întrea
gă arhitectură de linii și unghiuri, 
o geometrie complexă, dificilă de 
înțeles pentru un neavizat, dar cla
ră și armonioasă pentru un cunos
cător. Culoare sobră, reținută.

Cam atît poți spune la un prim

Pentru
șoferul
de pe

masina
CI. 1065

Un tren personal a o- 
prit pentru un minut în 
stația Bărboși. Puținii 
călători s-au împrăștiat 
repțede spre treburile 
lor. O femeie cu o fetiță 
în ’.brațe privește jur 
împrejur, nehotărîtă. In 
sfîrșit, cu fetița în bra
țe, cu o valiză în mînă 
porn,ește pe șoseaua ce 
duca spre comuna Ser- 
daru. Nu făcu însă de
cît cljteva sute de metri 
și furtuna se dezlănțui. 
Nori de praf stîrniți de 
vînt întunecau totul 
împrejur. Mama încercă 
pe cît posibil să-și ape
re fetița de urgia natu
rii. încercînd să facă 
paravan din valiză, fe
meia îșa adăpostea la 
piept copilul speriat. Pe 
șosea, nici un trecător, 
nici o mașină, nici un 
ajutor. începură să cadă 
picături mari, grele, 
reci. Cînd mama nu mai 
aștepta nici un ajutor 
de nicăieri, auzi un zgo
mot de mașină, dar a- 
ceasta venea din direc
ții» opusă. Nici nu a ri
dicat capul. După cîteva 
minute a simțit însă 
două brațe care îi smul
geați, aproape, copilul 
din brațe. Apoi aceleași 
puternice brațe o ridica
ră. In cabina mașinii 
tînărul șofer o întrebă 
încotro a pornit pe o așa 
vreme.

— Spre Serdaru, răs
punse femeia.

Tînărul întoarse ma
șina și porni înapoi spre 
comuna cu pricina.

Zilele trecute am pri
mit la redacție o scri
soare sqmnată de soții 
Niculae și Georgeta 
Drăgulin care ne scriu 
printre altele : „Poate 
cititorii ziarului „Scîn- 
teia tineretului' au să 
Intllnească cîndva pe 
drumurile tării o mașină 
TV de Galați cu nr. 
1 065. li rugăm s-o o- 
prească pentru cîteva 
clipe, să-i mulțumească 
șoferului pentru că ne-a 
salvat de urgia furtunii. 
Să-i spună că îi dorim 
multă sănătate și succes 
în muncă, că din acea 
zi ne-a devenit cel mal 
apropiat prieten, chiar 
dacă numele lui ne este 
necunoscut'.

GH. NEAGU

LEOVEANU L. — Bacău.Prin derogare de la prevederile art. 63 din Codul Muncii, decretul 261/1957 prevede că personalul didactic și de conducere din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, beneficiază de un concediu de odihnă plătit, e- gal cu durata vacanței școlare de vară. Acest drept se acordă și cadrelor care n-au împlinit 11 luni de muncă neîntreruptă, cu condiția ca ele să fi funcționat de la începutul anului școlar. Față de aceste prevederi legale, dacă un absolvent al cursurilor universitare după atribuirea locului de repartizare a fost chemat să satisfacă serviciul militar (timp de două luni și jumătate) va beneficia de concediu de odihnă la sfîrșitul anului de învățămînt, durata acestui concediu fiind proporțională cu zilele de muncă prestate ca profesor.

Pentru fiecare clasă se acordă, la cerere, un singur concediu eșalonat sau integral.în consecință, această regulă se aplică și elevilor care după promovarea ultimului an trebuie să-și susțină examenul de maturitate.

MICU CUDRONIE -- Ga
lați, BERBAN NICOLAE — 
Hunedoara.

To-BRUSTUR IOAN 
mești-Făget.Elevii înscriși în învățămîntul de cultură generală fără frecvență pot obține cîte un concediu de studii fără plată de 30 zile calendaristice anual, în afara concediului de odihnă, pentru prezentarea la e- xamene.

Desigur că potrivit H.C.M. 240/1963 puteți să fiți promovat din categoria III de salarizare în categoria IV, dar pen- tru aceasta trebuie să existe hotărîrea Comisiei tehnice de încadrare din cadrul combinatului la care lucrați.Propunerea pentru examinare o face conducerea pe baza cererii maistrului sau a șefului de secție în subordinea că-

La pescuit

rora angajatul își desfășoară activitatea sau la cererea sa.Se cere însă ca angajatul să fi efectuat în ultimele 3 luni lucrări superioare categoriei lui de încadrare, să fi îndeplinit normele de muncă cu respectarea calității prescrise, să existe în planul unității un volum corespunzător categoriei de calificare pentru care acesta solicită să fie cadrat.Dacă în cazul dv. aceste rințe legale sînt întrunite conducerea tehnico-organiza- torică v-a respins cererea, vă puteți adresa cu o contestație organului tehnic superior unității spre a dispune.
ILIESCU VALERIU — Ga

lați.Vechimea în muncă se consideră neîntreruptă pe timpul cît angajatul a fost militar, cu condiția de a se prezenta la locul de muncă sau să se reîncadreze în 90 de zile de Ia data în care a fost lăsat la vatră.Ca urmare și dv. aveți dreptul dacă v-ați reîncadrat la altă unitate după 14 zile de la data cînd ați fost lăsat la vatră, la concediul de odihnă prevăzut pentru funcția ce o- cupați, proporțional cu timpul cuprins între data reîncadrării și sfîrșitul anului calendaristic. De acest drept puteți beneficia în oricare perioadă a anului în curs.Cu privire la sporul de șantier, nu vă putem da nici un fel de relații, deoarece nu știm ce fel de șantier este și condițiile în care dv. vă desfășurați activitatea.

în-
ce-
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contact cu proiectele. Cuvintele 
vin, însă, să înlesnească percep
ția, imaginația ’prefigurează contu
ruri, detalii, ornamente. Avem, 
așadar, în față imaginea viitorului 
local al Institutului de științe eco
nomice „V.I. Lenin" din București. 
Iată, trei mari clădiri vor veni să 
completeze actualul edificiu din 
Piața Romană : prima, de 100 me
tri lungime și 18 lățime, avînd 6 
etaje, va cuprinde spațiul 
străzile Cihovschi, Calea 
banți, Mihai Emmescu și 
donschi ; următoarea, de o 
asemănătoare, se va înălța de-a 
lungul Căii Dorobanți, în timp ce 
a treia va închide sectorul 
al Pieții Romane, făcînd 
nea cu actuala construcție.

Tovarășul prof. doctor 
M. A. Lupu, 
ne oferă amănunte în plus.

— Întreg ansamblul urmează a 
se realiza în trei etape. Intre 15 
iunie—1 iulie vor Începe lucrările 
primei etape — clădirea cu 6 etaje 
dintre strada Cihovschi și M. Emi- 
nescu. Ea va fi destinată cursuri
lor facultăților de economie gene
rală si comerf, incluzînd o supra
față de 20 000 metri patrati, din 
care 7,585 metri. patrati de supra
față utilă. Capacitatea noii . con- 
strurcfii este calculată pentru 2 800 
studenfi și 300 cadre didactice și 
personal administrativ.

Noul imobil va fi dotat cu insta
lații moderne de apă și încălzire, 
lumină și forță. Laboratoarele vor 
putea fi asigurate cu aer compri
mat, gaze naturale, instalații frigo
rifice și de tratare a apei. Mobi
lierul va fi complet nou, în concor
danță cu cerințele tehnicii actua-

dintre 
Doro- 
Mace- 
formă

de cerc 
jonctiu-

docent
rectorul institutului,

le, 
rea 
din 
tablă eloxată și rocă dură, vulca
nică. Fresci frumoase vor îm
podobi exterioarele, iar spațiile 
verzi, prevăzute din abundență de 
jur împrejur, vor crea o ambianță 
plăcută.

întregul ansamblu, în valoare de 
60 milioane lei și însumînd circa 
13 000 metri patrați de suprafață 
utilă, se preconizează a fi gata în 
anul 1972. El vine să satisfacă nu 
numai creșterea numărului de stu
denți — de la peste 5 300 la cursu
rile 
le 
aici 
t>v 
1970 — ci și îmbunătățirea con
dițiilor calitative de studiu ale 
acestora, ridicarea lor la cerințe
le actuale ale învățămîntului mo
dern.

— încă ceva, adaugă tovarășul 
rector, nu uitafi să mențio
nați LUMINA ; da, posibilita
tea ca construcția să ofere 
cit mai multă lumină acelora care 
la rîndul lor vor duce lumină in 
vastul șantier desfășurat al con
strucției socialismului;, pentru rea
lizarea acestui deziderat, Inslitutui 
„Proiect' București — care a exe
cutat proiectele — a întreprins 
adevărate investigații.

...Așadar, sticlă, beton și lumină 
— iată succint ce caracterizează 
viitorul ansamblu de învățămînt 
destinat, prin grija partidului, stu
denților de la Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin" din Bucu
rești.

;

ale confortului modern. Clădi- 
va fi înălțată aproape numai 
sticlă și beton, finisate cu

de zi și peste 3 500 la cursuri- 
fără frecvență, cîți învață 

în prezent, la aproxima- 
10 000, prevăzuți a studia în

Sălile palatului Waldstjein, 
renumite pentru frumusețile 
de arhitectură veche, găzdu
iesc peste 50 de ecrane de te
leviziune spre care privesc 
210 delegați fi ziariști din 30 
de țări ale lumii.

De două zile, 50 de filme, 
cîte au luat startul la acest ve
ritabil maraton al peliculei de 
televiziune, și-au încrucișat 
spadele = piese de teatru, 
programe de divertisment, 
documentare artistice, filme 
de balet etc. Trofeele Fes
tivalului, expuse undeva la 
intrare, intr-un loc pe ca
re nu-l poți ocoli dacă vrei 
să asiști la proiecții, ales parcă 
anume pentru a tensiona zi de 
zi concurența, își așteaptă 
cîștigătorii.

Marele premiu „Praga de 
aur“ se va acorda operei care 
va trezi cel mai mare interes, 
cea mai mare originalitate și 
se va dovedi a fi gîndit specific pentru televiziune, cu 
condiția de a nu mai fi par
ticipat la nici un alt festival 
internațional. Alături de ma
rele premiu stă „Oscarul pra- 
ghez", cum sînt numite aici 
premiul pentru regie, pre
miul pentru scenariu, premiul 
pentru imagine, premiul pen
tru scenografie, premiul pen
tru interpretare și premiul 
pentru muzică.

...Un joc al sorților a făcut 
ca programul înscris cu nu
mărul 1 în Festival să aibă 
și același număr de concurs 
— „Ententina" — emisiune 
distractivă a televiziunii iu
goslave. 34 de minute de mu
zică și dans, cu vizibile efor
turi spre modern — de ordin 
scenografic.

Japonia — cîștigătoarea ma
relui premiu 1965 cu progra
mul „Egretele albe și copii 
orbi...“ — a ținut să ne încer
ce memoria aducînd în Festi
val un film „Pentru fericirea 
lor“ care, abordând problema 
sigur emoționantă a recupe
rării copiilor infirmi, amin
tește prea mult de trecutul 
succes.

„Gara“, al doilea film japo
nez în concurs, un lung metraj 
N.H.K. Tokio, se înrudește ca 
atmosferă cu filmele lui Anto- 
nioni.

Emisiunea din Budapesta 
este schimbătoare de gen. Du
pă ce stăpinește de un an tro
feul pentru cea mai bună in
terpretare masculină („Moar
tea lui Ivan") își încearcă pu
terile străduindu-se să ridice 
„halterele varietăților muzi
cale". Ne-a fost dat să vedem 
un film, cu un titlu promiță-
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tor „Dragoste de iarnă“ cu o 
trupă de balet, renumita 
Trupă Pecs, cu un cadru na
tural fotogenic: Balatonul iar
na. Din păcate, dramaturgia 
filmului oscilează între pros
pect turistic și „Pop-art“.

Cîștigătoare — anul trecut 
— a unui premiu pentru sce
nariu, televiziunea din Varșo
via ne-a oferit un film mora
lizator.

In cea de a doua zi, după- 
amiază, televiziunea belgiană 
a prezentat lung-metrajul 
„Mormântul deschis" aparți- 
nînd scenaristului Charles 
Israel și regizorului Jean- 
Louis Colmant. Un film semi- 
polițist, semipsihologic, bine 
ritmat, cu o distribuție exce
lentă, construit cu o bună 
știință a ceea ce înseamnă 
televiziune.

Neprecedat de filmi'h bel
gian, sus amintit, cu siguranță 
că „Woyzeck", producție a 
studiourilor din R.F. Germană, 
ne-ar fi plăcut mai mult. Așa 
însă, fidelitatea exagerată a 
regizorului și scenaristului 
Rudolf Noelte față de textul 
lui Georg Büchner este .poate 
mai curînd criticabilă decît 
lăudabilă.

Primul nostru film — „Vor
be de carton“ — a intrat în 
concurs astăzi dimineață și, se 
pare, s-a bucurat de succes, 
dacă ne ghidăm după rîsetele 
la replică ale delegaților și 
ziariștilor, cit și după apla
uzele care au marcat sfîrșitul 
filmului (menționăm că este 
primul film la care s-a apla
udat în acest Festival).

Telespectatorii cehoslovaci 
vor face cunoștință cu „Omul 
și camera", al doilea film în 
concurs al televiziunii noas
tre, sîmbătă seara, indepen
dent de concurs, ca urmare 
a invitației speciale primită 
din partea televiziunii ceho
slovace de a-l prezenta în 
premieră.

VALERIU LAZAROVPraga, iunie 1966.
I. ANDREIȚĂ
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Din noul peisaj al lașului

„UniversitariiU

(Urmare din pag. I)legat suficient de practica de producție ;c) perfecționarea și apariția unor materiale tehnologice noi foarte scurte și reflectate în cursurilor;d) participarea unui număr relativ redus de ingineri la acest curs cu toate că în producție se resimte acut necesitatea specializării inginerilor în acest domeniu ;e) perioada relativ lungă de școlarizare, care se ridică la circa doi ani și jumătate.
Consider că s-ar obți

ne rezultate mai bune în 
perfecționarea calificării in
ginerilor dacă ele ar fi înlocu
ite cu cursuri de specializare 
cu scoaterea din producție, 
care să aibă o durată de cel 
mult 3 pînă 6 luni, și care să 
se repete în mod obligatoriu 
la un interval de 4—5 ani. Materialul predat la . cursurile de specializare ar trebui să re-

și procese la intervale care nu sînt conținutul

prezinte atît noutățile tehnice cunoscute la data ținerii cursului cît și tendințele de dezvoltare pe plan mondial în domeniul respectiv de activitate. Aș propune, de asemenea, ca unele materiale prezentate să fie pregătite atît de specialiști din institutele de învățămînt sau cercetare cît și de specialiști din producție pentru a se realiza o mai mare întrepătrundere între teorie și practică.ing. EDUARD EVANOVICI
Uzina „Electronica"

Bibliografie depășită 
prezentată ca „noutateCursurile postuniversitare au fost absolvite în cadrul Uzinei textile Timișoara de 2 ingineri în specialitate : „eco
nomiști pentru industria 
ușoară“.Programa analitică a cursurilor este judicios alcătuită,

corespunde nevoilor de perfecționare a inginerilor, dar pentru pregătirea minuțioasă a temelor, mai ales de către inginerii de la fără frecvență, există foarte puțin material bibliografic publicat, 
dori, pentru îmbunătățirea 
tuației în această direcție, 
fac cîteva observații 
propuneri.Pentru disciplina „Analiza 
activității economice" nu există cărți sau broșuri care să trateze la un nivel corespunzător problemele economice și, mai ales, să le lege de specificul industriei ușoare. Aș 
propune ca în editarea cărți
lor și broșurilor pentru acea
stă disciplină să se țină seamă 
de deficiența semnalată mai 
sus șl, totodată, să se stabilea
scă un tiraj corespunzător 
pentru ca toți cei interesați să 
poată intra în posesia unui 
material bibliografic util.Bibliografia recomandată pentru disciplina „Sistemati-

Aș si- săȘi

K

uzinei

de

zarea și proiectarea între
prinderilor“ este depășită. Singurul material existent ( „Proiectarea filaturilor de bumbac") a fost tipărit în anul 1952 și, oricît de bun ar fi fost atunci, tehnica în proiectare a evoluat prea mult ca să mai poată fi utilizat astăzi.Programa cursurilor postuniversitare prevede, de asemenea, o disciplină foarte importantă : „Mecanizarea 
automatizarea proceselor
producție“. Consider că eficiența acestei discipline ar fi fost mult mai mare dacă tratarea problemelor s-ar face mai aprofundat pentru industria ușoară. In cadrul acestui 
curs s-au dezbătut cu lux de 
amănunte problemele gene
rale, iar pentru cele specifice 
industriei ușoare — care ne in
teresau în mod deosebit — s-a 
trecut în mare grabă.Perfecționarea cunoștințelor inginerilor la cursurile postuniversitare reprezintă, pentru cadrele tehnice din producție, una din treptele cele

Foto : L. ROLEA

de specializare, 
este necesar să se 
toată atenția per- 

organizării lor

mai înalte 
Consider că 
studieze cu 
fecțîonarea 
pentru a reprezenta, într-ade-
văr, filiera principală pe plan 
central pentru specializarea 
inginerilor.Eu am semnalat, în rîndu- rile de mai sus, cîteva probleme privind bibliografia care stă la baza cursurilor postuniversitare pentru ingineri economiști din industria ușoară. Există însă și alte probleme care se cer rezolvate, ca de pildă : includerea în program a unor aplicații practice (analize economice fie în întreprinderi cu rezultate bune fie invers), scurtarea duratei de desfășurare a cursurilor prin orientarea programei mai mult asupra problemelor practice, îmbunătățirea programării și desfășurării examenelor etc.

MARIA BALEKICS 
directorul Uzinelor textile 

Timișoara
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CONFERINȚA NAȚIONALA A FEMEILOR
■'

(Urmare din pag. I)tică bogată, privind problemele cele mai importante ale participării femeii în producția bunurilor materiale și spirituale, în viața obștească, ale educației politice și culturale, probleme ale familiei, creșterii și educației copiilor probleme privind condițiile de muncă și de viață ale femeilor de toate categoriile. Putem aprecia —■ a spus vorbitoarea — că participantele la discuții și-au îndeplinit cu răspundere mandatul încredințat.Dezbaterile au subliniat necesitatea ca în centrul activității noastre de viitor să stea întărirea continuă a legăturii cu masele de femei, studierea temeinică și cunoașterea multilaterală a vieții și preocupărilor maselor de femei de la orașe și sate, consultarea lor permanentă asupra tuturor acțiunilor pe care la întreprindem.’In vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne stau în față va trebui să depunem toate eforturile pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de lucru, să le adaptăm necontenit cerințelor vieții, exigențelor mereu sporite ale maselor de femei.Cuvintele de caldă apreciere și puternic îndemn adresate conferinței de către Comitetul Central al partidului constituie o călăuză luminoasă pentru activitatea noastră, o chemare însuflețitoare ca femeile să-și afirme în măsură tot mai mare prezența activă în întreaga 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.în pumele conferinței, a Consiliului Național, vorbitoarea a exprimat cele mai calde mulțumiri tuturor reprezentantelor organizațiilor naționale și femeilor pentru lor la pentru rostite meilor porului român și le-a rugat să transmită organizațiilor de femei pe care le reprezintă, popoarelor lor, salutul călduros și sentimentele de solidaritate ale femeilor din Republica Socialistă România, urările de noi succese.Conferința s-a încheiat în- tr-o atmosferă de mare însuflețire. Minute în șir răsună aplauze și urale puternice, delegatele și invitatele manifes- tîndu-și dragostea și atașamentul profund pentru Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului nostru, pentru Republica Socialistă România, solidaritatea și prietenia cu femeile din întreaga lume în lupta pentru pace și progres social.La deschiderea ședinței dimineață s-a anunțat că adresa conferinței a sosit măre număr de telegrame scrisori de salut din partea nor colective de femei din întreprinderi și instituții, cooperative agricole de producție, gospodării agricole de stat, comune, cartiere, organizații de masă.Au continuat discuțiile la rapoartele prezentate.Conferința a aprobat în u- nanimitate activitatea și raportul Consiliului Național al Femeilor, precum și raportul Comisiei de cenzori.TovarășaValeria Drafta prezentat, din partea comisiei de redactare a documentelor conferinței, propunerile privind îmbunătățirea normelor de organizare și funcționare a comitetelor și comisiilor femeilor, care, au fost aprobate în unanimitate.Experiența acumulată în decursul anilor pune în evidență necesitatea îmbunătățirii normelor de organizare a mișcării de femei, a spus vorbitoarea.Pe baza observațiilor și sugestiilor primite, comisia de redactare a propus introducerea în norme a unor noi prevederi.S-ă propus ca, în viitor, Conferința Națională a Femeilor să aibă loc la un interval de cinci ani. în locul actualului Birou al Comitetului Executiv al Consiliului Național al Femeilor, să se aleagă pe viitor Secretariatul Consiliului Național al Femeilor, conside- rînd că aceasta este o denumire mai adecvată caracterului de organ de lucru operativ al Consiliului Național al Femeilor.Delegatele și invitatele la Conferință au adoptat apoi o moțiune de solidaritate cu lupta poporului, a femeilor din Vietnam.în moțiune se arată, printre altele, că femeile din Republica Socialistă România cer ca S.U.A. să înceteze bombardamentele și celelalte 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.

internaționale ale participarea lucrările conferinței, cuvintele prietenești la adresa activității fe- din țara noastră, a po-

de pe. un și u-

a

Cu convingerea fermă în victoria cauzei drepte a poporului vietnamez, milioanele de femei din Republica Socialistă România — se arată în moțiune — urează femeilor, întregului popor vietnamez, izbîndă deplină. îh lupta dreaptă pe care o duc pentru apărarea vieții copiilor, a securității căminelor lor, pentru apărarea libertății și independenței țării, pentru unitatea și integritatea teritorială a patriei.Trecîndu-se la ultimul punct al ordinei de zi, delegatele au ales prin vot. secret Consiliul Național al Femeilor din Republica Socialistă România, compus din 179 de membre și Comisia de cenzori.
★Continuînd discuțiile marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi a Conferinței, tovarășele care au urcat Ia tribună au acordat o deosebită atenție muncii femeilor în industrie și agricultură, participării lor la gospodărirea orașelor. Inginera Nadia Lă- 

mășan, 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 Combinatul avicol Brăila, au analizat aspecte ale activității comisiilor femeilor din întreprinderi pentru sporirea contribuției muncitoarelor, inginerelor, tehni- cienelor, la dezvoltarea producției industriale, insistînd îndeosebi asupra preocupării pentru îmbunătățirea calității produselor, lărgirea sortimentelor de bunuri de consum.

Ioana Proca, președinta Comitetului raional al femeilor din Ineu, regiunea Crișana, s-a referit la acțiunile femeilor pentru buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor, înfățișînd experiența și rezultatele pozitive dobîn- dite în această direcție de comisiile sătești din raionul Ineu.
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 serioase față de căsătorie, care trebuie să se bazeze pe dragoste, respect și înțelegere, și a înfățișat aspecte din activitatea educativă desfășurată de comitetele femeilor în sprijinul consolidării familiei.Numeroase vorbitoare s-au referit la sprijinul acordat de femeile din țara noastră politicii externe a partidului și guvernului, politică de prietenie și alianță frățească cu țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, în scopul promovării cauzei păcii și colaborării între popoare. Mia Groza, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, a prezentat activitatea consiliului K ...pentru lărgirea și întărirea' le- je ipafiîd privind dezvoltarea a^ricuKiiri? sb- gatunlor de prietenie’ cu fe- . . . . .meile din toate țările, în spiritul năzuințelor comune de pace și prosperitate. Femeile din patria noastră — a spus vorbitoarea — sînt solidare cu popoarele care luptă pentru libertate și independență națională, condamnă agresiunea imperialistă americană în Vietnam, își exprimă deplina solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez, a femeilor vietnameze.An de an, Consiliul Național al Femeilor și-a lărgit relațiile cu organizații de femei și personalități feminine de pe toate continentele. Mișcarea de femei din România se numără printre membrele fondatoare ale F.D.I.F. și, în această calitate, ea sprijină Federația pentru traducerea în viață a acțiunilor destinate /întăririi unității femeilor de pretutindeni în lupta pentru pace și progres social, condu- cîndu-se după principiul independenței și al deplinei egalități în drepturi a tuturor organizațiilor afiliate, al înțelegerii și respectului reciproc pentru realizarea scopurilor comune. în ședința de sîmbătă Conferința a fost salutată de Luisa Chacon, secretară generală a Uniunii femeilor din Chile.în cadrul ședinței plenare, delegatele au fost informate asupra desfășurării lucrărilor în cele patru comisii pe probleme. Informările au fost prezentate de Lucia Demetrius — din partea comisiei pentru educația politică și cetățenească a femeilor ; Elena Li

vezeanu — din partea comisiei pentru educarea copiilor; Eca- 
terina Stancu — din partea comisiei pentru calificarea și participarea femeilor în producție și Eleonora Nilcă — din partea comisiei pentru participarea femeilor la activitatea de gospodărire satelor.Discuțiile au larg schimb de de opinii. S-au neri valoroase în vederea îmbunătățirii activității mișcării de femei.Multe delegate au subliniat

a orașelor

pe

ȘiunȘiprilejuit experiență făcut propu-

Suzana Gâdea, președintă a Consiliului Național al Femeilor ; Ioana Boga, Mia Groza, 
Lucia Demetrius, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, Suzana Gal- 
pal — vicepreședinte al Consiliului Național al Femeilor ; 
Stana Buzatu, Maria Ciocan, 
Cornelia Dinescu, Valeria 
Drafta, Maria Manolescu — secretare ale Consiliului Național al Femeilor ; Florica An-

drei, Constanța Ciontu, Maria 
Costache, Dobrița Dima, Ta- 
mara Dobrin, Magdolna Fa- 
bian, Magdalena Filipaș, Bar
bara Ana Fronius, Elena Gri- 
goriu, Virginia Ioan, Veta 
Ionescu, Elena Livezeanu, Li- 
gia Macovei, Eleonora Nicolae 
Oprea, Olga Pop, Alice Săvu- 
lescu, Georgeta Teodora Scîn- 
teianu, Elena Sereda, Aneta 
Spornic, Steliana Stoicescu, 
Floarea Șerban, Ana Țuică.

activitateamare atenție în educativă problemelor privind consolidarea familiei, întărirea responsabilității femeii față de nobila ei menire de a da viață, de a crește și educa copii sănătoși, îndrumarea mame-
de educarea copiilor, în scopul favorizării natalității.Participantele au propus să se asigure, pe cit posibil, în cartiere, magazine culinare,

importanța însușirii temeinice de către femei a politicii partidului nostru, cunoașterii trecutului glorios de luptă al poporului și a schimbărilor radicale pe care socialismul le-a adus în viața țării și a întregului popor. Au ' fost’ lor*— au subliniat 'un măre spălătorii etc„ în vederea ușu- analizate formele și metodele folosite pînă acum, s-au făcut propuneri pentru 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, lectoratelor cu tematică eșalonată pe 2—-3 ani, ciclurilor de conferințe, brigăzilor științifice etc. S-a recomandat organizarea unor acțiuni menite să facă mai bine cunoscute în rîndul femeilor. legile țării, propriile lor drepturi și 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 masă în păstrarea și apărarea avutului obștesc, respectarea normelor de Conviețuire socialistă. Numeroase delegate au subliniat necesitatea editării unor lucrări de literatură, broșuri, beletristică și de știință popularizată, creării unor filme care să contribuie la educarea patriotică, la îmbogățirea cunoștințelor femeilor asupra problemelor vie- contemporane. Delegatele cerut să se acorde p mai

funcționarea unor cu semipreparate cafttine-restaurant,

ții au

număr de vorbitoare — trebuie să se bazeze .pe noile cerințe impuse de pregătirea tinerei generații, pentru, muncă și viață.în legătură cu propaganda pedagogică în rîridul mamelor s-a arătat că o atenție deosebită trebuie acordată activității publicistice și editoriale pe teme privind creșterea și educarea copiilor în familie. S-a propus,, de asemenea, îmbunătățirea în continuare a activității lectoratelor din școli, organizarea în întreprinderi a unor cicluri de lecții și expuneri, simpozioane și alte manifestări menite să împărtășească mamelor cunoștințe pedagogice, o preocupare sporită din partea cadrelor sanitare și comitetelor și comisiilor femeilor pentru mai buna desfășurare a cursului „Școala mamei“.S-au făcut numeroase propuneri privind colaborarea factorilor care au sarcini în domeniul asigurării condițiilor prielnice mamei și copilului. Vorbitoarele s-au mai referit la urmările dăunătoare ale întreruperilor repetate de sarcină și ău susținut propunerea ca legislația actuală să fie îmbunătățită în scopul creșterii răspunderii față de cămin, față de’trăinicia familiei, față

rării muncii casnice. Totodată ele au solicitat luarea unor măsuri pentru sporirea numărului de locuri la căminele și creșele existente, la internatele și semiinternatele de pe lingă școlile de cultură generală, precum și înființarea 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 prevederilor legislației muncii referitoare la femei.Delegatele au prezentat propuneri și sugestii valoroase în vederea atragerii maselor largi de femei la buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor.Delegatele au relevat necesitatea instruirii temeinice de către sfaturile populare și sindicate a echipelor de control obștesc, a îndrumării femeilor pentru efectuarea unui control competent.
★Comitetul Executiv al Consiliului Național al Femeiloi a oferit simbătă seara un cocteil în cinstea delegatelor de peste hotare participante la Conferința Națională a Femeilor. (Agerpres)

CHEMARE
Conferinței Naționale a

din Republica Socialistă

(Urmare din pag. I)

Perseverați în ridicarea necontenită a ca
lificării voastre, pentru însușirea unor bogate 
cunoștințe de specialitate și de cultură gene
rală. pentru a fi la curent cu tot ce este nou 
și înaintat în producție, în știință și cultură !

In munca voastră, puneți în valoare spiri
tul gospodăresc și gustul vostru firesc pentru 
frumos ! îndepliniți-vă în chip exemplar an
gajamentele luate în întrecerea socialistă ! 
Contribuiți cu toată energia și inițiativa voas
tră la creșterea continuă a productivității 
muncii, la reducerea prețului de cost, la rea
lizarea unor produse de calitate superioară, 
care să poată sta alături de cele mai bune 
produse similare obținute pe plan mondial, 
la creșterea eficienței economice a întregii 
activități a întreprinderilor, la dezvoltarea 
continuă, în ritm susținut, a economiei națio
nale !

FEMEI CARE MUNCIȚI PE OGOARELE 
PATRIEI,

întreaga țărănime liîcrează cu însuflețire 
pentri^a traduce în viață prograixyjjLetah^atl,, 

j----- i*----- so
cialiste, continua înnoire a satelor.

Țărance, inginere, tehniciene — contribuiți 
cu hărnicia și iscusința voastră la obținerea 
unor recolte tot mai mari de cereale la hec
tar. la creșterea producției în zootehnie, de
puneți toată strădania pentru dezvoltarea le- 
gumiculturii, pomiculturii și viticulturii!

însușiți-vă în permanență știința lucrării 
pământului și a creșterii animalelor, aplicați 
metodele noi, înaintate ale agriculturii mo
derne, pentru creșterea rodniciei muncii pe 
întinsele noastre ogoare înfrățite !

Contribuiți prin munca voastră la sporirea 
bogăției obștești a cooperativelor, temelia 
creșterii puterii lor economice, a bunăstării 
membrilor lor !

Participați activ la buna organizare a pro
ducției și a muncii, la întărirea cooperative
lor agricole, la dezvoltarea democrației coo
peratiste. la ridicarea întregii vieți a satului 
socialist !

LUCRĂTOARE DIN COMERȚUL DE 
STAT ȘI COOPERATIST,

Depuneți toate eforturile pentru prezenta
rea cît mai atrăgătoare a mărfurilor, pentru 
un aspect îngrijit al magazinelor ! Asigurați 
o funcționare exemplară unităților comer
ciale, la nivelul mărfurilor noi, tot mai fru
moase și de mai .bună calitate, puse Ia înde- 
mîna populației și o deservire civilizată, do
vedind maximum de solicitudine și atenție 
față de cumpărători !

FEMEI CARE MUNCIȚI PE TĂRÎMUL 
INVĂTĂMINTULUI Șl OCROTIRII SĂNĂ
TĂȚII, AL ȘTIINȚEI, CULTURII ȘI AR
TEI, ' ' .*•

Purtați mai departe cu cinste făclia știin
ței, culturii și artei românești, contribuiți cu 
toate forțele lâ îmbogățirea lor, răspundeți 
nesecatei dorințe de cunoaștere și dragoste 
pentru frumos a poporului, participînd cu pa
siune la răspîndirea culturii în mase.

învățătoare și profesoare, consacrați-vă cu
noștințele, talentul și experiența pedagogică 
nobilei misiuni ce vă este încredințată, aceea 
de a instrui și educa tînăra generație, de a 
participa la munca de ridicare a nivelului 
cultural al poporului.

Medici, asistente și surori medicale, inten
sificați munca voastră devotată pentru ocro
tirea sănătății, pentru răspîndirea cunoștin
țelor igienico-sanitare în rîndurilc populației!

Cercetătoare din toate domeniile științei, 
aduceți-vă contribuția creatoare la dezvolta
rea multilaterală a științei, în strînsă legă
tură cu nevoile actuale ale producției și pro
gresului tehnic !

Femei care lucrați în domeniul creației ar
tistice, alegeți mijloacele cele mai frumoase 
și mai expresive pentru a reda în proză, în 
poezie, în muzică, în pictură, în sculptură, 
realitatea atît de bogată a vieții noastre noi, 
pentru a zugrăvi minunata noastră patrie și 
eroicul trecut de luptă al poporului ! Reali
zați opere valoroase care să rămînă în pa
trimoniul culturii naționale și universale!

FEMEI DE LA ORAȘE ȘI SATE, CAS
NICE,

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, Ia toate acțiunile de inte
res obștesc, la întrecerea pentru cel mai în
grijit bloc, pentru cea mai curată stradă, pen
tru cel mai frumos cartier ! Aduceți-vă în și 
mai mare măsură contribuția prin inițiative

Femeilor

România

și spiritul 
blemelor ! 
sate !

SOȚII

rezolvarea pro-l vostru practic la 
gospodărești, edilitare din orașe și

ȘI MAME,

înălțimea răspunderilor ce vă revinFiți la
în întărirea unității familiei, în consolidarea 
ei, în creșterea și educarea copiilor ! Luați 
atitudine împotriva manifestărilor negative 
care prejudiciază trăinicia căsniciei, dezvol
tarea familiei, faceți tot ce depinde de voi 
pentru întărirea ei, ca celulă de bază a socie
tății, a națiunii !

Faceți din copiii cărora le dați viață oameni 
cinstiți și curajoși, cu dragoste de muncă și 
învățătură, cu simțul datoriei față de socie
tate ! Sădiți în mintea și inima lor iubirea 
fierbinte pentru patria socialistă, devotamen
tul și recunoștința pentru călăuza încercată 
a ponorului — partidul comuniștilor, respec
tul și mîndria pentru faptele de glorie ale 
înaintașilor, pentru cuceririle revoluționare 
ale maselor muncitoare, liotărîrea nestrămu
tată de a-și închina viața slujirii poporului 
și patriei, cauzei socialismului și comunis
mului !

Creșteți și educați un tineret mîndru de 
' țara lui, și de care și țara să poată fi mîndră !

ACTIVISTE ALE MIȘCĂRII DE FEMEI,

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

Contribuiți și în viitor, cu forțe sporite, la 
vasta activitate de educare politică, cetățe
nească și culturală a femeilor, la dezvoltarea 
conștiinței drepturilor și îndatoririlor lor, a 
sentimentului demnității și mîndrici de con
structor vrednic al socialismului, la îndrep
tarea. hărniciei și entuziasmului lor spre în
făptuirea obiectivelor istorice puse de Con
gresul al IX-lea al partidului în fața întregu
lui popor !

Consultați-vă permanent cu masele de fe
mei, țineți seama de cerințele și nevoile lor 
în fiecare împrejurare, în fiecare acțiune pe 
care o organizați ! Studiati cu atenție condi
țiile de viață și de muncă ale femeilor, con
tribuiți cu competență la soluționarea dife
ritelor probleme privitoare la locul și rolul 
lor în societate !

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

FEMEI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ,
Conferința națională a. femeilor din Repu

blica Socialistă România, exprimînd adeziu
nea totală a milioanelor de femei din patria 
noastră față de politica externă a statului, 
care reflectă intrutotul interesele fundamen
tale ale poporului, vă cheamă să aduceți și în 
viitor întreaga voastră contribuție în sprijinul 
aceerei politici de întărire a independenței și 
suveranității naționale, de dezvoltare a cola
borării și încrederii între popoare, pe baza 
egalității în drepturi, respectului și avanta
jului reciproc, de consolidare a păcii în lume !

Să dezvoltăm în continuare legăturile de 
prietenie cu femeile din toate țările socialiste 
frățești ; să întărim prietenia și solidaritatea 
cu femeile din țările capitaliste care luptă 
împotriva exploatării și asupririi, pentru 
drepturile femeii, pentru libertăți democra
tice, pentru o viață mai bună ; cu lupta fe
meilor din Asia, Africa și America Latină 
împotriva imperialismului și colonialismului, 
pentru cucerirea și consolidarea independen
tei naționale; cu lupta femeilor din lumea 
întreagă pentru pace și progres social, pentru 
viitorul fericit al tuturor copiilor !

Să dezvoltăm și să întărim legăturile cu 
organizațiile naționale și internaționale ale 
femeilor pentru întărirea cooperării și unită
ții de luptă a femeilor de pretutindeni, fără 
deosebire de concepții politice, filozofice și 
religioase, în vederea înfăptuirii tuturor nă
zuințelor ce ne sînt comune !

★
DRAGI TOVARĂȘE,
Realizările de. însemnătate istorică obținute 

în România socialistă sînt rodul muncii eroice 
a poporului nostru, care a dat viață politicii 
juste a Partidului Comunist Român — arhi
tectul înțelept și îndrăzneț al prezentului și 
viitorului nostru fericit, urmat cu încredere 
nețărmurită de milioanele de femei și bărbați 
de pe întreg cuprinsul țării, pe drumul plin 
de lumină al socialismului și comunismului.

Conferința Națională, în numele tuturor fe
meilor din întreaga țară, asigură partidul 
nostru drag că și pe viitor femeile nu-și vor 
precupeți eforturile, energia și entuziasmul, 
participînd la munca întregului popor pentru 
înfăptuirea politicii partidului de dezvoltar 
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 apărare a păcii 
și prieteniei între popoare.

O pitorească imagine : cabana Rarăul

Vizita generalului Ne Win,
președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii BirmanePLOIEȘTI. —’ De la trimișii speciali Agerpres : Mircea Moarcăș și Mircea Ionescu.în cursul zilei de sîrhbătă, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, generalul Ne Win, și soția, împreună cu membrii suitei sale oficiale, au făcut o vizită în regiunea Ploiești. înaltul oaspete a fost însoțit de Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Popescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Rangoon, general maior Constantin Popa, locțiitorul șefului 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 organelor locale de stat, de numeroși locuitori din așezările învecinate. Potrivit tradiției, oaspeților li s-a oferit pîine, sare și vin. Un grup de tineri le-au dăruit buchete de flori.Coloana mașinilor oficiale s-a îndreptat apoi spre rafinăria de la Brazi, unde au venit în întîmpina-re Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului 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 marilor rezervoare de produse petrolifere spre complexul de reformare catalitică. La tabloul de comandă al acestei instalații, președintele Ne Win s-a interesat de gradul de automatizare a procesului de rafinare, de perspectivele de dezvoltare a acestei „cetăți“ a chimiei, avînd cuvinte de înaltă apreciere față de dotarea modernă a rafinăriei, de gama bogată a produselor sale. în continuare s-a vizitat instalația de distilare atmosferică și în vid, proiectată și realizată în țară,

unde începe ■ procesul de prelucrare a țițeiului.Oprindu-se apoi la combi- i' natul petrochimic din apropiere, oaspeții .au fost întîmpi- nați.de ing. Gheorghe Caran- fil, adjunct al ministrului industriei chimice, și de colectivul de .coadueere: al.-întreprinderii. Aici s-au vizitat fabricile de olefine. de polietilenă și oxid ide: etilena și glicoli. Ing. Gavrilă Muscă, directorul combinatului,/ a înfățișat perspectivele de dezvoltare a combinatului în actualul plan cincinal, preocuparea colectivului de a ridica continuu nivelul produselor petrolifere românești.Vizitînd în continuare cu- nostutele uzine de utilaj petrolifer „1 Mai“ din Ploiești, oaspeții au făcut cunoștință cu gama variată de instalații produse de constructorii de mașini de aici.După cuvîntul de bun sosit rostit de ing. Nicolae Constantin, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, aU fost ascultate cu interes explicațiile date, în sala de consiliu, de ing. Constantin Marinescu, directorul tehnic al uzinelor, privind etapele parcurse în asigurarea unei puternice baze tehnice menite să pună în valoare, marea bogăție naturală a României — petrolul. Apoi, Ta standul de probă din incinta întreprinderii, generalul. Ne Win,. și membrii suitei sale au asistat la ridicarea turlei unei instalații de foraj de mare adîncime. Răspunzînd unor întrebări, gazdele au relevat; performanțele tehnice obținute în exploatare 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 utilaje și în mod deosebit modul lor de manevrare și adaptare la diferite condiții de teren.înaltul oaspete birmanez și soția au semnat în cartea de onoare a întreprinderilor vizitate, transmițînd totodată colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri noi succese în activitatea lor.

Un alt obiectiv vizîtăt fost complexul zootehnic dina fost complexul zootehnic din Băicoi. în timpul „upor. scurtfe popasuri făcute în sectoarele avicol și taurin, ' directorul complexului,, ing, Miycea Be- jan, a vorbitroasppțiiț^'.idespre continua dezvoltare-.a acestor sectoare. , ..în încheierea, vizitei-. în regiunea Ploiești, oaspeții S-âb oprit la combinatuiț-viliicol de la Valea Călugărească, Instalațiile moderne ale combinatului, unde se prelucrează anual circa 150 vagoane de struguri, au trezit..,.interesul oaspeților. Președintele Ne Win a felicitat ;ie directorul combinatului, ing. Iuliu LaSilO, pentru succesele obținute de colectivul pe care îl conduce, succese concretizate.în numărul mare de medalii--. obținute de vinurile. de la Valea Călugărească la diferite concursuri naționale și internaționale, iAici, președintele - Sfatului popular regional,:./ Gheorghe Stan, a oferit un dejun.în timpul dejunului, Care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, președintele Conșiliului ..de Stat, Chivu Stoica, și/pre^edintele Ne Win au rostit,-scurte toasturi.în timpul călătoriei în qta- șul și regiunea Ploiești, președintele • Ne Wîh-,' președintele Chivu Stoica . și pdrșoaqele oficiale române șf birmane. au fost salutați cu multă căldură de numeroși cetățeni.
Seara, după înapoierea, în Capitală, președintele țCbhsi- liului Revoluționar - al Uniuni! Birmane, împreună .cu doamna Ne Win și persoanele oficiale române și birmane cațe îl însoțesc au plecat cu țin îren special într-o vizită îp regiunea Bacău. . : A.La plecare, în gara Băneasa, au fost prezenți Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, merhbri ai- Consiliului de Stat, miniștri și alte personalități. * £ >. • (Agerpres)

Lucrările unor comisii permanente
ale Marii Adunări Naționaleîn ziua de 25 pentru Cultură împreună cu Comisia Juridică ale Marii Adunări Naționale, s-au întrunit în ședință de lucru la Palatul 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 funcționarea liceelor de specialitate“.Tov. Ștefan Bălan, ministrul

iunie, Comisia și Invățămînt, învățămîntultti, a prezentat în fața comisiilor o expunere cu privire la principalele prevederi al.‘e. proiectului de lege și a citit explicațiile cerute de către; depui?, ți. ’ 1 ’ ■ rMembrii ■ comisii lor bătut apoi proiectul și au, desemnat.. un , ...depui a ți pentru a redacta raportul ce urmează să fie prezentat apropiatei sesiuni a Marii Adunări '■■ Naționale.Lucrările comisiilor tinuă.

au dez- de lege grup de
con-

FESTIVALUL -

...Fantezia omului in slujba uma
nității... Aceasta este deviza, sub 
care de două zile la Mamaia con
tinuă să se desfășoare -• Festivalul 
Internațional al Ulmului-, dp anima
ție. ... - ;■

Cea de-a 6-a edijie a campiona
telor mondiale de popice s-a În
cheiat aseară la arena Voința din 
Capitală cu întrecerile turneulgi- 
final pentru desemnarea campioni
lor In probele individuale. La mas
culin, titlul de campion mondial a 
fost cucerit de Horst Brâutigan] 
(R.D.G.) cu 1910 p. urinat de Mi
roslav Kokarek (Cehoslovacia) 1874 
p. și ion Micoroiu (România) — 
1855 p.

In concursul feminin, pe primul 
loc s-a clasat sportiva Astrid 
Schimidt (R.D.G.) cu 832 p.

STAȚ1ILE NOASTRE DE 
vor transmite astăzi, intre 
17,15 și 19,45, emisiunea „Sport și 
muzică". In cadrul emisiunii, vor 
ii transmise aspecte de la toate 
întîlnirile etapei campionatului ca
tegoriei ■ A de fotbal și rezultatele 
principalelor evenimente la alte 
discipline. Transmisia se va face 
pe programul I.

9 In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat sîmbătă în Capitală, Pe
tre Astafei a stabilit un nou record 
republican la săritura cu prăjina, 
realizînd 
Vechiul

RADIO 
orele

performanta de 4,78 
record era de 4,75 m.

m,

Avancronică la seceriș
(Urmare din pag. I) deosebită, mai ales

— Avem 380 de tineri, a 
continuat inginerul. Parcă, mai 
mult ca-n ceilalți ani, tinerii 
au dat atenție executării lu
crărilor de calitate.

In centrul atenției coopera
torilor a stat continuu asigu
rarea unei densități potrivite 
de plante la hectar, ținînd 
seama de condițiile climatice 
specifice acestui an. Față de 
anul trecut, densitatea a cres
cut cu cîteva mii de plante la 
toate culturile .

S-a solicitat astfel din par
tea oamenilor un efort și o

atenție
atunci cînd s-a efectuat răritul. 
Rezultatele sînt bune.

Faptul că organizația U.T.C. 
a reușit să antreneze toată 
masa de tineri cooperatori, 
arătîndu-le utilitatea efectuă
rii la timp și de bună calitate 
a lucrărilor agricole cu influ
ențe directe asupra cîștigului 
lor, a contribuit în bună mă
sură ca aceste lucrări să se 
găsească într-un stadiu avan
sat.- - ■

— In ce stadiu se află pre
gătirile pentru seceriș ?

— încheiate, putem intra în 
lan chiar .mîine. Așteptăm 
doar „aurirea" lanurilor.

Așa cum ne declara 'Marin Pîrî- 
lanu, directorul Festivalului, „nici 
o limită nu este impusă, mijloace
lor de expresie sau genurilor cul
tivate", Programul de pînă •; acum 
atestă toate acestea.'

Din 
mele : 
teanu 
(Jlri 
(Luis Rodriguez — Cuba)" „Mănu
șa“ (Alired Ledwig. — ...Polonia), 
„Fereastra" (loji Kuri —. Japonia), 
„Întuneric și lumină" (Sobor Kn- 
vasznai — Ungaria); ^EJegie" (N. 
Dragic — Iugoslavia), 'Lirismul a- 
cestor filme nu constituie rezulta
tele unor simple treceri prin te
mele ' clasice (dragoste, "';tiis.țete, 
bucurie), ci un mod de a .comuni
ca în lumea în care trăim. '■

Îndelung aplaudat a foșt blidul", 
filmul realizatorului iugoslav Ante 
Zaninovic (în ciuda vîrslei - -sale 
tinere, un demn reprezentant al 
celebrei școli de animație: din -Za
greb). .-.'.."ia .>’ ■ •/$

Satira animată e și.ea'cppios 
prezentă în festival. Remarcăm ast
fel filmele: „Eu“- (Nell l’Cobar), 
foileton pe tema individualismului, 
„Uri . nasture" (regia — -.OlifnpVă- 
rășteanu). . .

Filmul de publicitate și 'di. pre
zent în festival s-a. țmpuș pînă 
acum prin producțiile „Apăr — 
Franța, și prin parodia polițistă 
„Taina regelui negru" (U::R1SVS.).

Țol ieri, în holul cinematografu
lui Republica din Constanta;' a. a- 
vut loc vernisajul unei ihtereșânte 
expoziții retrospective a filmului 
francez de animație: '

programul zilei, amintim fii- 
„Dimensiuni" (Ștefan. Hun- 

— România), ..Dezertorul“ 
_Brdecka), „Vis ,țn parc“

ATANASE TOMA Și 
TUDOR STÄNESCU

na%25c8%259bi.de
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II
eși ordinea de zi a seslnnii Consiliului 
ministerial al Organizației Tratatului 
Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.) nu a devenit 
cunoscută, ziarul francez Le Tribune des Nations apreciază că reuniunea, ale cărei 
lucrări se vor desfășura între 27—29 iu
nie la Canberra, va constitui fără îndoia
lă o nouă tentativă a Washingtonului de 
a adapta acest pact agresiv „Ia exigențeleactuale ale S.U.A. în Vietnam“. Observatorii consi

deră că șeful diplomației americane, Dean Rusk, va 
încerca să „internaționalizeze“ conflictul din Vietnam. 
Departamentul de Stat și Pentagonul urmăresc ca, 

o dată cu creșterea contingentelor australiene, neo
zeelandeze și filipineze să obțină o „participare co
lectivă“ a membrilor organizației, sub steagul 
S.E.A.T.O., în speranța de a ușura sarcina ingrată a 
avocaților politicii de agresiune pe care S.U.A. o pro
movează în Vietnam.

La sesiunea anterioară, situarea unor membri ai 
S.E.A.T.O. pe poziții distonante față de 
a făcut ca în comunicatul final să nu se 
parțial „adeziunea“ Ia politica S.U.A. în 
est. Poziția rezervată a Pakistanului 
Franței (care nu se consideră angajată la hotărîrile 
adoptate) au fost apreciate atunci ca o breșă semnifi
cativă în dispozitivul S.E.A.T.O.

De la reuniunea trecută, se pare că breșa a conti
nuat să se lărgească. Astfel, în cadrul manevrelor 
S.E.A.T.O. din Marea Chinei, care s-au desfășurat la 
sfîrșitul lunii mai și începutul lui iunie, nu au parti
cipat unități militare pakistaneze și franceze. La re
uniunea consilierilor militari ai organizației, care s-a 
deschis la Canberra la 23 iunie, Pakistanul și Franța 
sînt reprezentate la nivel de observatori ; în cercurile 
competente din capitala Australiei se fac aprecieri că 
și Ia sesiunea ministerială a S.E.A.T.O. cele două țări 
vor fi reprezentate tot de observatori.

Potrivit știrilor transmise din capitala britanică, 
ministrul de externe, Michael Stewart ar urma să 
informeze pe ceilalți parteneri din S.E.A.T.O. că 
întrucît Marea Britanie deține postul de copreședinte 
al conferinței de la Geneva privind Indochina nu se 
poate angaja să furnizeze sprijin militar direct Sta
telor Unite în războiul pe care îl duc în Vietnam. 
Comentatorii politici din Londra sînt de părere ca 
hotărîrea guvernului Wilson ar fi determinată de 
criticile violente ale deputaților laburiști în legătură 
cu poziția adoptată față de politica S.U.A. în Vietnam.

Este greu de presupus că la sesiunea de la în
ceputul săptămînii viitoare S.U.A. vor putea obține 
beneficii politice și militare consistente. Le Tribune des Nations remarca că «turnanta de Ia Canberra» va 
constitui doar „o angajare și mai completă în Vietnam a acelor forțe care sînt deja angajate prin acorduri bilaterale cu S.U.A.“.

în orice caz, tendințele interne centrifuge din ca
drul acestui pact, existența a tot mai multe forțe poli
tice care se pronunță pentru dispariția S.E.A.T.O. 
demonstrează o dată în plus anacronismul acestei 
alianțe militare.

PE
SCURTSîmbătă dimineața președintele Franței și persoanele care-1 însoțesc, împreună cu Nikolai Podgor- nîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., au părăsit Novo- sibirskul.După cum anunță agenția TASS, în drum spre Leningrad, președintele de Gaulle a vizitat cosmodro- mul Baikonur.

Comisia centrală pentru li
chidarea rămășițelor feudale 
din Republica Arabă Unită în
trunită joi în ședință a aprobat 
o hotărîre care prevede confis
carea de către stat a pămîntu- 
lui și bunurilor unui număr de 
12 familii de feudali. Hotărîrea 
a fost adoptată pe baza unei 
anchete care a stabilit că feu
dalii respectivi au încălcat le
gea reformei agrare și au as
cuns față de organele statului 
unele suprafețe de pămînt.

Agenția ATA informează 
că la 24 iunie, la Tirana au 
început convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de 
stat ai R.P. Albania și 
membrii delegației de partid și guvernamentale a R.P. 
Chineze condusă de Ciu 
En-lai. Din partea albaneză, 
la convorbiri au luat parte 
Enver Hodja, Mehmet 
Shehu, ?i alte persoane 
oficiale.

Somon de Valera a depus 
sîmbătă jurămîntul ca președin
te al Irlandei pentru o nouă pe
rioadă de șapte ani. El a obți
nut după cum se știe, numărul 
cel mal mare de voturi în re
centele alegeri prezidențiale. Cu 
prilejul depunerii jurămîntului, 
au avut loc in capitala Irlan
dei o serie de ceremonii ofi
ciale.Sîmbătă s-a încheiat sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare. în ultima zi a lucrărilor a fost discutat proiectul de lege cu privire la cel de-al III-lea plan cincinal. A luat cuvîntul, printre alții, Lajos Feher, vicepreședinte al Guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, care a tras concluziile asupra dezvoltării economiei naționale ungare și a trasat sarcinile acesteia. Cuvîntul de închidere a fost rostit de Miklos Ajtai, președintele Comisiei de Stat a Planificării a R.P. Ungare.

Statele Unite 
reflecte decît 
Asia de sud- 
și atitudinea

IOAN TIMOFTE

Greva 

marinarilor 

britanici
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Consiliul Executiv al sindicatu
lui marinarilor britanici a ac
ceptat sîmbătă ca bază de tra
tative ultimele propuneri făcute 
de patronat în vederea soluțio
nării conflictului de muncă din 
marina comercială a Angliei. 
De fapt este vorba de propune
rea cu privire la prelungirea 
cu opt zile a permisiilor plătite 
ale marinarilor pe țărm, princi
palul punct divergent în trata
tivele dintre patronat și sindi
cat. In celelalte puncte există 
deja, in linii generale, un acord.

Observatorii apreciază că, în 
acest mod, greva marinarilor 
britanici, care a imobilizat in 
porturile Angliei aproximativ 
900 de nave ale marinei comer
ciale, se apropie de sfîrșit. Cu 
toate acestea, vor mai fi nece
sare tratative intense înainte 
ca un acord deplin să fie reali
zat. In orice caz, este primul 
progres substanțial pe calea so
luționării conflictului. Următoa
rea întrunire a reprezentanților 
celor două părți va interveni 
probabil luni.

Sesiunea Comisiei mixte 

româno-bulgare
SOFIA 25 (Agerpres). ■— în zilele 

de 24 și 25 iunie I960 a avut Ioc la 
Sofia, sesiunea a Vl-a a Gomisiei 
mixte interguvernamentale romà
no-bulgare de colaborare economi
că și tehnico-științifică.

Comisia a analizat modul cum 
s-au îndeplinit prevederile sesiunii 
precedente, constatînd că se dez
voltă cu succes colaborarea eco
nomică și schimbul de mărfuri In
tre cele două țări.

La sesiune au fost examinate 
rezultatele întilnirilor dintre mi
niștrii celor două țări în domeniul 
industriei construcțiilor de mașini 
și industriei chimice. Ținînd seama 
de acestea, precum și de lucrările 
efectuate de specialiștii celor două 
părți, comisia a stabilit o serie de 
măsuri concrete în vederea lărgi
rii livrărilor reciproce de mărfuri 
pe perioada pînă în anul 1970, 
care, în domeniul construcțiilor de 
mașini, duc la o creștere de circa

Puternice atacuri 
ale patrioțilsr 

sud-vietnamezi
Agențiile de presă 

transmit noi amănunte 
privind atacurile conti
nue pe care forțele pa
triotice sud-vietnameze 
le declanșează împotriva 
trupelor americane și 
guvernamentale.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 u- ciși, iar numeroși alții răniți.în districtul Binh Kie, pa- trioții au atacat o unitate guvernamentală. 108 persoane au fost scoase din luptă, numeroase arme și muniții au fost capturate. Alți 300 de soldați americani și 200 guvernamen

Pe șantierul termocentralei din Phenian

două ori față de prevederile acor
dului comercial de lungă durată.

De asemenea, au fost examinate 
probleme referitoare la lucrările 
de proiectare a complexului hidro
tehnic Islaz—Somovit pe Dunăre, 
la construcția unor linii electrice 
pentru tranzitul prin Republica So
cialistă România a energiei elec
trice destinate Republicii Populare 
Bulgaria, precum și la colaborarea 
organelor de gospodărire a apelor 
din cele două țări.

Lucrările sesiunii au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă. Protocolul înche
iat Ia sfîrșitul sesiunii a fost sem
nat din partea română de Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, iar din 
partea bulgară de Jivko Jivkov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria. 

tali au fost scoși din luptă în urma atacurilor lansate de pa- trioți 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 a- tacuri neîntrerupte, 1 020 de soldați, dintre care 955 americani, au fost scoși din luptă. 15 elicoptere și șase care de luptă au fost nimicite.
SAIGON 25 (Agerpres). — 

După cum menționează agen
ția Associated Press, sîmbătă 
au sosit în Vietnamul de sud 
noi trupe americane cu un 
efectiv de 1 000 de persoane. 
Ele au fost încartiruite la 
baza militară de la Bien Hoa, 
la 24 kilometri de Saigon.

Reuniunea 
Consiliului 0. S. I

Consiliul Organizației 
Statelor Americane 
(O.S.A.) a luat vineri în 
discuție problema retra
gerii trupelor interame- 
ricane din Republica 
Dominicană.în ședința plenară s-a adoptat o rezoluție, care prevede retragerea acestor forțe în decurs de 90 de zile, începînd cu cîteva zile înainte de 1 iulie, (cînd noul președinte al Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer va prelua oficial funcția). S-a hotărît, totodată, împuternicirea comisiei ad- hoc — constituită din reprezentanți ai Statelor Unite, Braziliei și Salvadorului —cu organizarea retragerii celor 8 000 de militari staționați la Santo Domingo.

Greva 
studenților 

nicaraguaieni
Greva generală a studen

ților tuturor institutelor de 
invățămînt superior din Ni
caragua, declarată pentru 
48 de ore, a fost reluată joi 
pentru o perioadă de timp 
nedefinit. Acțiunea gre
vistă se desfășoară în semn 
de solidaritate cu lupta re
vendicativă a profesorilor 
șl lucrătorilor din învăță- 
mînt. După cum se știe, a- 
ceștia din urmă au decla
rat o grevă generală cu 3 
săptămîni în urmă cerînd 
plata salariilor restante.

In S. U. A., la acțiuni 
de protest au participat

Cel de-al XVIII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist din Statele Unite ale 
Americii a aprobat vineri 
activitatea partidului în 
problemele mișcării sindi
cale, de tineret și a mișcă
rii negrilor din S.U.A. Con
gresul a adoptat o rezoluție 
în problema tineretului și 
una în problema negrilor.

„Peste 2,5 milioane de ti
neri și tinere au participat 
la mișcarea de protest îm
potriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, menționează 
rezoluția. Două milioane și 
jumătate de tineri ameri
cani s-au exprimat într-o 
formă sau alta împotriva 
orinduirii monopoliste". 
Congresul a subliniat nece
sitatea pregătirii unui do
cument privind poziția par
tidului față de încorpora
rea tinerilor în armata 
S.U.A. pentru a fi trimiși 
să participe la agresiunea 
din Vietnam.
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Duelul
Ford-Ferrari

Se va construi 
un nou canal?

CONFRUNTAREA DIN PARLAMENTUL AUSTRIAC

După semnarea legii cu pri
vire la buget de către preșe
dintele republicii, noul buget 
va intra în vigoare cel mai 
tîrziu pînă la 30 iunie, cînd 
expiră bugetul provizoriu pe 
primele șase luni ale anului, 
întârzierea în adoptarea buge
tului pe 1966 a fost provocată 
de faptul că partidele popu- 
list și socialist, care au parti
cipat la fostul guvern de coa
liție, nu au putut să se pună 
de acord asupra prevederilor 
proiectului de buget. In urma 
crizei de guvern de la sfîrși
tul lunii octombrie și hotă- 
rîrii de a se organiza noi ale
geri, cele două partide au ho
tărît ca pentru prima jumăta
te a anului 1966 să se elabo
reze un buget provizoriu.

In aceste condiții, dezbate
rea parlamentară asupra bu
getului se anunța de la 
început controversată.

Intre partidul populist, care 
după cum se știe a format 
singur guvernul, și fostul său 
partener de coaliție, partidul 
socialist, trecut în opoziție, 
s-au manifestat puternice deo
sebiri de păreri asupra modu
lui în care trebuie abordate

4HA > I i

Nave de mare tonaj, în construcție la șantierele din Gdinya (R.P. Polonă)

Herny Ford II în persoană, croindu-și 
cu greu drum prin mulțimea care i-a în
conjurat pe învingători, a venit să-i feli
cite pe cei doi piloți neozeelandezi, Mac 
Laren și Chris Amon, care au condus la 
victorie una dintre mașinile produse la 
Detroit special pentru circuitul de 24 de 
ore de Ia Mans, în Franța.

Osteneala deplasării peste ocean a fost 
răsplătită prin categorica victorie obținu
tă în fața a 350 000 de spectatori de către 
mașinile Ford în cadrul celei de a 34-a edi
ții a uneia dintre cele mai cunoscute com
petiții automobilistice din lume. Pe primele 
trei locuri mașini Ford, urmate pe celelalte 
4 de automobile Porsche și abia pe locul 8 
de o mașină Ferrari. Deci, meciul Ford- 
Ferrari, pe care revista „L’EXPRESS" îl 
caracteriza ca un duel pe viață și pe moar
te a fost categoric cîștigat de către colo
sul automobilistic din Detroit.

Nimeni nu sconta că Ford va obține o 
victorie atît de categorică. Ferrari înseam
nă 4 000 de victorii în competiții automo
bilistice în ultimii 20 de ani, 28 de titluri 
de campioni ai lumii, 9 victorii la Mans, 
dintre care 6 consecutive începînd din 
1960. Aceste performanțe uluitoare, unice 
în istoria automobilismului, au fost obți
nute de mica fabrică de lingă Modena. 
la Maranello. Și, timp de doi ani, căci Ford 
și-a lansat bolizii pentru prima oară în 
circuitul de la Mans abia in 1964, Ferrari 
a rezistat asaltului mașinilor de peste o- 
cean, venite dintr-o întreprindere care 
a vîndut anul trecut 4 600 000 de automo

bile. Cu toate acestea Ford a înclinat stea
gul, nereușind nici să obțină victorii, 
pînă anul acesta, la Mans, și nici să-l con
vingă pe Enzo Ferrari să-și vîndă fabrica.

Pătrunderea capitalului american este 
foarte activă și în industria vest-europea- 
nă a automobilelor. Atît Ford cît și Ge
neral Motors sînt prezenți în Anglia și 
Germania Occidentală. Ferrari asemăna 
această pătrundere cu acțiunea ruloului 
unui compresor. Și acest compresor l-a 
lovit acum și pe constructorul din Mara
nello. Desigur, partida nu este definitiv 
jucată, dat fiind că la Mans scorul este 
încă 2—1 în favoarea Iui Ferrari. Ford a 
cîștigat doar a treia repriză.

In orice caz disputele pentru cîștigarea 
de piețe de desfacere, pentru mărirea 
vînzărilor duc, uneori, în cadrul competi
țiilor automobilistice, la urmări tragice. 
La Mans, sîmbătă seara Ia ora 20,20 a fost 
necesară intervenția pompierilor pentru a 
stinge mașina unuia dintre concurenți care 
a luat foc provocînd și incendiul unei mici 
păduri învecinate. Iar la antrenamentul care 
a avut loc în urmă cu cîteva săptămîni, 
la Mans, și-a pierdut viața un cunoscut 
pilot american, Walter Hansgen. La cursa 
de Ia Sebring — în Statele Unite— au 
murit cinci oameni. Victime în bătălia pe 
care o duc firmele constructoare de auto
mobile și care au ca loc de ciocnire și com
petițiile automobilistice.

SERGIU BRAND

în timp ce In cercurile poli
tice Iatino-americane planează 
incertitudinea, în timp ce se 
fac fel de fel de speculații in 
legătură cu modificarea actua
lului statut al Canalului Pana
ma, se pare că prospectarea a- 
cestuia din urmă a și Început, 
în ultimul timp, „in mod foarte 
discret“, într-o atmosfera „lip
sită de publicitate", un mare 
număr de buldozere au început 
să sape In jungla panameză in 
vederea determinării celui mai 
convenabil traseu al noului ca
nal Intre Atlantic și Pacific.

Se știe că actualul canal, 
vechi de 50 de ani, ăl cărui 
complex de ecluze stinjenește 
traversarea pentru navele de 
mare tonaj, nu mai poate face 
fată necesităților. De aceea, 
S.U.A. și-au făcut cunoscută 
intenția de a prospecta și con
strui un nou canal în America 
Centrală. Dar în ce (ară anu
me ? Oferte s-au ivit din mai 
multe părți. Statele Unite 
Insă au căutat să tragă maxi
mum de folos chiar și de pe 
urma unui proiect vag. Și ma
ximum de folos puteau să-l 
tragă tot în Panama. Căci, pînă 
una-alta, tot vechiul canal este 
in func/ie și tot de pe urma 
lui se Înregistrează milioanele 
de dolari profit anual. Așadar, 
obiectivul numărul upu este 
păstrarea acestuia, rezistenta 
la presiunile panameze.

Este bine cunoscut faptul că

Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : In urma unor vii dezbateri, care au durat 
opt zile, Consiliul Național al Austriei a aprobat 
cu 81 voturi, contra 79, bugetul pe anul 1966.

principalele probleme ale țării 
în legătură cu alcătuirea bu
getului. în criticile aduse pro
iectului de lege asupra finan
țelor, partidul socialist a sus
ținut că bugetul proiectat 
restringe investițiile, încura- 
jînd, totodată, tendințele de 
urcare a prețurilor. în inter
venția sa, liderul opoziției so
cialiste, Bruno Pittermann,

Comunicat cehoslovaco- 
birmanez

PRAGA 25 (Agerpres). — In co
municatul dat publicității la Praga 
cu privire la vizita făcută în R. S. 
Cehoslovacă do generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane, se consta
tă cu satisfacție lărgirea colabo
rării cehoslovaco-birmane, subli- 
niindu-se cointeresarea acestor 
țări în dezvoltarea relațiilor lor de 
prietenie pe baza principiului 
avantajului reciproc. Cele două

panamezi! revendică un nou 
statut al Canalului, care să 
consfințească suveranitatea sta
tului lor asupra zonei deținută 
In prezent de S.U.A. în acest 
scop au avut loc numeroase 
acțiuni populare, care, in 1964, 
s-au soldat cu zeci de mărfi și 
rănifi. Washingtonul a fluturat 
atunci proiectul noului canal, 
lăsînd să se înțeleagă că dacă 
statul Panama va da dovadă 
de „înțelegere', construcția se 
va face tot pe teritoriul său. 
Au urmat alte negocieri și, în 
același timp, alte demonstrații 
Împotriva guvernului panamez, 
favorabile Statelor Unite (ulti
ma acțiune, soldată cu morfi 
și răniți, a avut loc cu doua 
săptămîni în urmă).

Rumoarea referitoare la în
cheierea unui nou acord cu 
privire Ia vechiul canal n-a 
fost urmată de clarificări. în 
schimb specialiștii nord-ameri- 
cani prospectează. 60 de echipe 
de tehnicieni și muncitori 
străbat jungla panameză in ve
derea definitivării traseului. 
(Proiectul provizoriu prevede 
construirea noului canal de-a 
lungul rîurilor Sasardi și Merto 
din valea Chucunaque. Specia
liștii consideră că săparea ca
nalului va fi posibilă numai cu 
ajutorul unor explozii de în
cărcături nucleare și de aceea 
In rîndul cercetătorilor au fost 
incluși mal mulfi experfi al 

fost vicecancelar, a arătat că 
prevederile proiectului de 
buget ar duce la reducerea 
progresivă a puterii de cum
părare a șilingului. El a in
sistat asupra necesității de a 
se menține întreprinderile 
etatizate și a avertizat împo
triva oricărei încercări de a le 
vinde unor societăți străine 
sau filialelor acestora din 
Austria.

Dezbaterile parlamentare în 
problema bugetului au. prile
juit prima confruntare serioa
să între guvern și opoziție.

părți și-au exprimat îngrijorare* 
față de situația din Vietnam, ară- 
tînd că această problemă trebuia 
soluționată pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954 și a respectă
rii dreptului inalienabil al poporu- 
lui__vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta. In comunicat sa arată 
că menținerea păcii în Europa are 
un rol deosebit în asigurarea pă
cii mondiale.

Comisiei pentru energia atomi
că din S.U.A.).

Ce va aduce panamezilor un 
nou canal ? O experiență de 
50 de ani nu-i determină să 
fie prea optimiști. Numeroase 
cercuri ale opiniei publice pa
nameze au protestat în legătu
ră cu intențiile de construite a 
noului canal afirmînd că aces
ta va aduce un prejudiciu su
veranității și independentei sta
tului Panama, așa cum s-a în- 
tîmplat și în cazul vechiului 
canal. De aceea organizații 
populare și personalități politi
ce din Panama au cerut guver
nului ca prevederile statutului 
viitorului canal „să nu știr
bească suveranitatea tării". îh 
fata acestei atitudini, guvernul 
panamez a promis că va cere 
S.U.A. ca viitoarea administra- 
fie a canalului să aibă exclu
siv rolul de supraveghere a 
canalului.

Deocamdată însă continuă 
negocierile privind modifica
rea statutului vechiului canal. 
Vor duce ele Ia un acord care 
să consfințească suveranitatea 
reală a stalului Panama asupra 
acestuia ? în cercurile opiniei 
publice panameze se exprimă 
temerea că, și pentru un canal 
și pentru altul, tratatele vor 
marca doar modificări de' ter
minologie față de situația'exis
tentă.

ION D. GOIA
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