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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A FEMEILOR

Sîmbătă la amiază a avut loc 
ședința de închidere a lucră
rilor Conlerinței Naționale a 
Femeilor.

I

întreaga asistentă a salutat 
cu aplauze și aclamații puter
nice, la sosirea in sală, pe to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol. Alexandru Birlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Paul Niculescu-MiziL 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, pe membrii su
pleant! ai Comitetului Execu
tiv și secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri și ai Consiliului de 
Stat.

.Au rost comunicate hotărî- 
tie primei ședințe plenare a 
Consiliului Național, care a a- 
les Comitetul Executiv și Se
cretariatul.

In funcția de președintă a 
Consiliului National al Femei
lor a fost aleasă tovarășa Su- 
zana Gâdea.

Participantele la conferință 
au adoptat în unanimitate Che
marea Conferinței Naționale a 
Femeilor din Republica Socia
listă România adresată femei
lor din întreaga tară.

Tovarășa Suzana Gâdea a 
rostit apoi cuvîntul de închi
dere a conierinței.

Conferinfa a constituit "o ex
presie puternică a creșterii 
conștiinței socialiste a femei
lor, a simfului de răspundere 
fată de societate, a competen
tei în abordarea problemelor 
privind toate domeniile acti
vității sociale, o afirmare preg
nantă a atașamentului milioa
nelor de femei de la orașe și 
sate față de politica Partidului 
Comunist Român — a spus 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor. Conferința a con
stituit o vie manifestare a re
cunoștinței maselor de femei 
față de partidul și statul nos
tru, pentru tot ce s-a făcut în 
anii socialismului, pentru dez
voltarea personalității femeii 
ca om al muncii, cetățean și 
mamă, pentru creșterea sănă
toasă a copiilor țării și, totoda
tă, a hotărîrii lor nestrămuta
te de a contribui cu toate tor
tele la înfăptuirea mărețului 
progtam al partidului pentru 
ridicarea României socialiste 
pe culmi tot mai înalte ale 
progresului și civilizației.

La lucrările conferinței, în 
plenare, cit și în cadrul celor 
patru comisii de lucru, au luat 
cuvîntul 176 delegate, invitate 
și invitați din toate regiunile 
tării, care au abordat o tema
tică bogată, privind problemele 
cele mai importante ale parti
cipării femeii în producția bu
nurilor materiale și spirituale, 
în viața obștească, ale educa
ției politice și culturale, pro
bleme ale familiei, creșterii si 
educației copiilor. probleme 
privind condițiile de muncă și 
de viață ale femeilor de toate 
categoriile. Putem aprecia — 
a spus vorbitoarea — că parti
cipantele ia discuții și-au în
deplinit cu răspundere manda
tul încredințat.

Dezbaterile au subliniat ne
cesitatea ca în centrul activi
tății noastre de viitor să stea 
întărirea continuă a legăturii 
cu masele de femei, studierea 
temeinică și cunoașterea mul
tilaterală a vieții și preocupă
rilor maselor de femei de la
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CHEMAREA
Conferinței Naționale 

a Femeilor 
din Republica Socialistă România

Dragi tovarășe de pe întreg cu
prinsul țării.

Marile cuceriri ale poporului, vic
toria deplină a relațiilor socialiste 
în țara noastră, puternicul avînt al 
industriei și agriculturii, chipul nou 
al orașelor și satelor, dezvoltarea 
științei, culturii și artei, creșterea 
bunăstării oamenilor muncii, înflo
rirea națiunii române, constituie un 
puternic izvor de mîndrie patriotică 
pentiu toți cetățenii României so
cialiste. In toate aceste împliniri se 
află cuprinsă și munca plină de ab
negație a femeilor, cărora, o dată 
cu deplina egalitate în drepturi, cu 
asigurarea demnității de om și ce
tățean, socialismul Ie-a creat cele 
mai bune condiții pentru afirmarea 
aptitudinilor și capacității lor crea
toare.

Reprezentantele milioanelor de 
muncitoare, țărance, intelectuale, 
casnice din întreaga țară, întrunite 
in 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 femeilor 
în societate, la dezvoltarea con
științei, răspunderii și îndatoririlor 
ce le revin ca participante active 
la făurirea vieții noi în patria noas
tră socialistă.

Cuvintele pline de căldură cu
prinse în salutul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
adresat Conferinței, înaltele apre
cieri pentru contribuția femeilor la 
înfăptuirile poporului nostru, îndru
mările deosebit de valoroase privi
toare la creșterea aportului lor in 
toate sectoarele de activitate socială 
au trezit ecouri profunde în inimile 
tuturor femeilor.

Conferința Națională a Femeilor 
din Republica Socialistă România 
adresează- o înflăcărată chemare fe
meilor de pe tot cuprinsul țării, fără 
deosebire de naționalitate, de a-și 
consacra, împreună cu toți oamenii 
muncii, întreaga pricepere și putere 
de muncă pentru realizarea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru ridicarea patriei pe cul
mile tot mai înalte ale civilizației și 
progresului.

Femeia 
de la brațul nostru

Brațe solide reazimă 
universul preocupărilor 
noastre, îl cuprind din 
toate părțile, îl fac să 
capete inepuizabile va
lori materiale. Brațele 
aceștea solide și-au 
căutat mereu un rea- 
zim care le e lor in
dispensabil. Sînt brațele 
tovarășei noastre de 
viață, de muncă și as
pirații.

Răsfoiești colecțiile 
ziarelor — file de isto
rie cotidiană. De pe o 
pagină îți surâde un 
chip aproape comun și 
totuși aparte. E chipul 
femeii care stăpînește 
puterea unei mașini. 
Chipul surîzător e com
pletat de o explicație

sumară : macaragista
sau controloarea de 
calitate, sau filatoarea, 
sau maistrul — doar câ
teva din cele o mie și 
una de profesii accesi
bile femeii. Brațele ei 
cele gingașe scriu isto
rie cotidiană. Din altă 
pagină, un paragraf iți 
vorbește de o împletire 
de calități în tripla pos
tură de lucrătoare, de 
soție și de mamă. Așa 
e chipul femeii noas
tre : complex. Și dacă e 
reazimul brațelor soli
de,' ea însăși un braț 
solid, și dacă scrie is
torie, e pentru aceea
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FEMEI CARE LUCRAȚI ÎN FA
BRICI ȘI UZINE, MUNCITOARE, 
TEHNICIENE ȘI INGINERE,

Sinteți chemate să aduceți un 
aport susținut la continuarea neabă
tută a industriâlizării patriei, la în
deplinirea 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 in producție, în ști
ință și cultură.

In munca voastră, puneți in valoa
re spiritul gospodăresc și gustul 
vostru firesc pentru frumos! Inde- 
pliniți-vă în chip exemplar angaja
mentele luate în întrecerea socia
listă ! Contribuiți cu toată energia 
si inițiativa voastră la creșterea 
continuă a productivității muncii, la 
reducerea prețului de cost, la jeali- 
zarea unor produse de calitate su
perioară, care să poată sta alături de 
cele mai bune produse similare ob
ținute pe plan mondial, la crește
rea eficienței economice a întregii 
activități a întreprinderilor, la dez
voltarea continuă. în ritm susținut, 
a economiei naționale !

FEMEI CARE MUNCIȚI PE OGOA
RELE PATRIEI,

întreaga țărănime lucrează cu în
suflețire pentru a traduce în viață 
programul elaborat de partid pri
vind dezvoltarea agriculturii 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 hectar, la 
creșterea producției în zootehnie, 
depuneți toată strădania pentru dez
voltarea legumiculturii, pomiculturii 
si viticulturii 1

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

Contribuiți prin munca voastră la
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că stă cu demnitate de 
egal la brațul cel stîng 
sau cel drept al nostru.

In sala Palatului Re
publicii din Capitală, e- 
galele noastre prin as
cuțimea spiritului și 
îndemînarea brațului 
discută acum probleme 
organic legate de exis
tența însăși a statului 
nostru. Printre delega
tele la conferința na
țională a femeilor sînt 
prezente și delegatele 
femeilor Văii noastre. 
Cuvîntul femeilor noas
tre a fost rostit. Are 
greutatea înfăptuirilor 
la care femeia ne e 
mereu tovarășă.

Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane 
în regiunea Ploiești

De la trimișii Agerpres — Mir
cea Moarcăș și Mircea Ionescu :

In cursul zilei de sîmbătă, pre
ședintele Consiliului Revoluționar ai 
Uniunii Birmane generalul Ne Win 
și soția, împreună cu membrii sui
tei sale oficiale, au făcut o vizită 
în regiunea Ploiești. înaltul oaspete 
a fost însoțit de Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Po
pescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Rangoon, gene
ralul maior Contantin Popa, loc
țiitorul șefului Marelui Stat Major, 
și de alte persoane oficiale.

La intrarea în regiune, 'oaspeții au 
fost întîmpinați de Gheorghe Stan, 
președintele sfatului popular regio
nal, de alți reprezentanți ai organe
lor locale de stat, de numeroși lo
cuitori din așezările învecinate. Po
trivit tradiției, oaspeților Ii s-a ofe
rit pâine, sare și vin. Un grup de ti
neri le-au dăruit buchete de flori.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat apoi spre rafinăria de la 
Brazi, unde au venit în întîmpinare 
Nicolae Ionescu, adjunct al ministru
lui petrolului, colectivul de condu
cere al rafinăriei, muncitori, teh
nicieni și ingineri. Directorul tehnic 
al rafinăriei, ing. Victor Nica, i-a 
condus apoi pe oaspeți printre tur
lele instalațiilor și marilor rezer

CU PLANUL SEMESTRIAL 
Îndeplinit

E. M. Uricani
Ieri dimineață, minerii de la Uri

cani au trimis la ziuă ultimele tone 
de cărbune prevăzute în-planul ex
ploatării ne primele 6 luni ale anu
lui. Acest succes este o încununare 
a muncii pline de avînt desfășurate 
în acest an de către întregul colec
tiv al minei și în special de către 
brigăzile conduse de Sorescu Con
stantin, Pînzaru Alexandru, Covasă 
Gheorghe, Lițcan Gheorghe, Timofte 
Spiridon și Scorpie Gheorghe.

De ia începutul anului și pînă în 
prezent harnicul col'ectiv al minei 
Uricani a extras aproape 10 000 to
ne de căraune cocsificabil peste 
plan. Sporul de producție a fost 
obținut îndeosebi pe seama crește
rii productivității muncii pe exploa
tare Ia 1,650 tone cărbune pe post, 
față de 1,515 tone pe post planifi
cat. Prin reducerea prețului de cost 
al producției extrase, minerii uri- 
căneni au realizat, de asemenea, e- 
conomii suplimentare, pe primele 5 
luni ale anului, în valoare de 
880 000 lei

Mina Uricani este prima exploa

Randamente de 
8—9 tone pe 
post, 160—180
metri liniari vite
ză de avansare 
pe lună, o depă
șire de 3 500 tone 
cărbune de la în
ceputul anului, 
iată bilanțul rea
lizărilor obținute 
de brigada ce are 
în frunte pe mi
nerul Cristea Au
rel (în fotografie,, 
împreună cu cîți- 
va ortaci, ieșind 
din subteran), de 
la sectorul I al 
minei Aninoasa. 

voare de produse petrolifere spre 
complexul de reformare catalitică. 
La tabloul de comandă al acestei in
stalații, președintele Ne Win s-a 
interesat de gradul de automatizare 
a procesului de rafinare, de per
spectivele de dezvoltare a acestei 
„cetăți"' a chimiei, avînd cuvinte de 
înaltă apreciere față de dotarea mo
dernă a rafinăriei, de gam» bogată 
a produselor sale. In continuare s-a 
vizitat instalația de distilare atmos
ferică și în vid, proiectată și rea
lizată în țară, unde începe procesul 
de prelucrare a țițeiului.

Oprindu-se apoi la combinatul pe
trochimic din apropiere, oaspeții au 
fost întîmpinați de ing. Gheorghe 
Caranfil, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, și de colectivul 
de conducere al întreprinderii. Aici 
s-au vizitat fabricile de olefine, de 
polietilenă și oxid de etilena si 
glicoli. Ing. Gavrilă Muscă, direc
torul combinatului, a înfățișat per
spectivele de dezvoltare a combina
tului în actualul plan cincinal, preo
cuparea colectivului de a ridica con
tinuu nivelul produselor petrolifere 
românești.

Vizitînd în continuare cunoscu
tele uzine de utilaj petrolifer „1 
Mai" din Ploiești, oaspeții au făcut 
cunoștință cu gama variată de insta
lații produse de constructorii de 
mașini de aici.

După cuvîntul de bun sosit rostii
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tare carboniferă din Valea Jiului 
care și-a îndeplinit înainte de vreme 
planul semestrial. ' -v- :

Unitatea Alimentara 
nr. 13

Interiorul magazinului O.G.L. Ali
mentara nr. 13 din orașul Petro
șani, al cărui responsabil este co
munistul Gabriș Victor, are un as
pect îngrijit.

Mărfurile expuse estetic și aran
jate cu gust în rafturi, aprovizio
narea la timp a unității cu sorti
mente bogate, curățenia din maga
zin, vădesc preocuparea colectivu
lui de aici de a satisface pe de
plin exigențele cumpărătorilor.

Nu întîmplător această unitate 
și-a îndeplinit sarcinile de plan ce-i 
reveneau pe primul semestru al a- 
cestui an cu 8 zile înainte de ter
men, desfăcînd mărfuri către 
populație de la începutul anului și 
pînă acum în valoare de 1 112 000 
lei.

O contribuție însemnată în ob
ținerea acestui remarcabil succes 
au adus-o vânzătoarele Popa Anica 
și loan Teodora.



STEAGBE ROȘW

VIAȚA PRINTRE FLORI
Pentru ei, ziua de munci începe 

atunci cînd soarele da geana la 
răsărit și pămîntul respiră prospe
țime prin toți porii. începe ca un 
talul adresat vieții care, cu fiecare 
minut de înaintare in zi, trepidea
ză tot mai puternic.

E vremea cind fiorilor le priește 
apa. O sorb; și o dată cu ea sorb 
cu Mcomia însetatului sarea pămin- 
tuku. E gingășie în munca lor; 
viltâ gingășie. Căci munca lor are 
tangențe cu arta. Iar în artă e ne
voie de gingășie. Am stat de vor
bă îndelung cu unul dintre ei — 
meșterul. Spunea lucruri așa de 
frumoase despre meseria lui de flo
rar, că uneori povestirea lui se 
ducea undeva la hotarul de Ia ca
re începe literatura.

— De mai bine de opt ani prac
tic meseria aceasta. Am învățat tai
na florilor din cărți, dar ani com
pletat cu experiența oamenilor 
ceea ce știam din cărți. Oamenii 
acela se confundă acunf in mintea 
mea cu covoarele de flori pe care 
le vor fi „țesut" pe peluzele, In 
parcurile și scuarurile atîtor orașe 
Pe unde am fost am făcut cunos
cută taina acelor oameni. In Petro
șani am venit de scurt timp. Ora
șul se înnoiește mereu. Am înțeles

In magazinul de desfacere a florilor din Petroșani, 
roceot renovat.

kL-L£LLL* Zile rodnice
Colectivul întreprin

derii orășenești de in
dustrie locală a în
scris la activul lui noi 
și însemnate succese în 
muncă. In cele două 
decade trecute din iu- 
nto, diferitele secții ale 
LOJX. au livrat bene
ficiarilor peste sarcinile 
da plan 16 000 kg ghea-

fă artificială, 1 350 li
tri sifon, 300 tone pia
tră concasată, 82 tone 
mălai, 13 buc, dorme
ze, 7 somiere duble, 
2 000 litri limonadă și 
alte asemenea produse.

Totodată, atelierele 
de tîmplărie au trecut 
la executarea unei co
menzi masive de mo

Volumul de versuri recent apărut, 
«•lecție

hiat de 
pe 

attaa prin problematică, viziune și 
OM. Poexia Iui Blaga s-a plămădit 
<ta permanenta coexistență a gin- 

itai cu a poetului (de fapt anul 
MW ctnd apare primul volum de 
otacrni .Poemele luminii" coincide 
ai or debutul filozofului prin cu- 
Inpmea de aforisme: „Pietre pentru 
tamptaf meu").

Prtaul ciclu al volumului „Poe- 
Mta luminii** aduce accente inedite 
ta penajul literar ardelean, liris
mul inMectualizal fiind transpus în 
■megfnl pline de reflexele infinite 
ale metaforei. Temele ciclului, iu- 
bfrua $i natura, sint urmărite în- 
tr-o varietate de ipostaze dar pla
sata ta cadru, dinamic, agitat. Eu- 
■taa, simbol al vieții este cîntată 

cuprinzătoare a activității 
desfășurate timp de mai 
patru decenii, relevă cul
care creația lui Blaga le-a

tast oo pentru puterea ei de desco
perire a tainelor ci pentru capaci

insă că maturității orașului — căci 
e un oraș matur din toate punctele 
de vedere — îi lipsește ceva. Acel 
ceva trebuia să fie teren de în
cercare a cunoștințelor pe care le 
aveam. Noi, florarii, n-am făcut 
cine știe ce. Am semănat flori încă 
din iarnă pentru ca să dăm orașu
lui acel ceva care-i lipsea pe multe 
locuri. Poate, cine știe, munca noas
tră ale cărei roade sint plăcute ve
derii, să aducă un plus de prospe
țime in sufletul oamenilor orașului. 
Căci oamenii au nevoie să-și delec
teze ochii și sufletul cu frumos.

Povestea omului care vorbea cu 
duioșie despre Hori ar putea să 
umple mult spațiu aici. Dar e dea- 
juns să faci o plimbare de-a lungul 
orașului îrtcepînd de la marginea 
dinspre Livezeni. Peluzele de lin
gă trotuare au fost transformate 
in covoare. Și dacă treci dincolo 
de un loc împrejmuit, știut de mai 
puțini, atunci povestea omului ca
pătă certificatul de veridicitate.

Șase sere în care speciile se nu
mără cu zecile, iar florile cu su
tele de mii, vorbesc despre străda
nia florarilor de a face mal fru
mos orașul nostru. Veniturile Între
prinderii comunale orășenești prin 
creșterea lor, vorbesc și ele de a- 

ceeași strădanie. 
Colectivul flo

rarilor condus de 
tehnicianul horti
col Cornescu loan 
— cel care știe 
să povestească cu 
artă despre arta 
de a crește si a 
răsădi flori — 
numără 30-40 de 
oameni. Iarna nu
mărul lor e și 
mai mic. Fi sint 
cei care prin 
munca lor dau 
un plus de pros
pețime șt de ti- 
nerefe orașului.

Cînd veți trece 
pe lingă covoa-' 
rele de flori, 
veți savura cu ' 
nesaț parfumul 
garoafelot sau ai 
trandafirilor. Veți 
admira o dată 
cu mozaicul cu
lorilor și străda
niile acestor ano
nimi : florarii, de
coratori ai ora
șului.

I. CIOCLEI

bilier școlar din care 
au fost deja executate 
complet și livrate : 50 
table școlare, 55 cate
dre, 50 dulapuri cu 
două uși, 14 birouri cu 
două corpuri, 24 ras- 
tele pentru planșe și 
12 pentru hărți ca și 
alte asemenea piese de 
mobilier școlar.

tatea de potențare a misterului; 
„Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii / și nu ucid / cu mintea tai
nelor ce le întîlnesc / în calea mea / 
dar eu / eu cu lumina mea spo

NOTE 
DE LECTOR VERSURI LUCIAN

BLAGA

resc a lumii taină". („Eu nu stri
vesc corola de minuni a lumii").

Ciclul „Pașii profetului" (1921) 
aduce viziune panteistă a naturii 
(mai ales grupajul închinat lui Pan 
— fiul naturii). Atenția poetului se 
îndreaptă mai ales spre anotimpul 
verii, căci acesta îi prilejuiește ur
mărirea naturii în momentele ei 
plenare. Sint realizate în tablouri 
sugestive imaginile vitalității, ale 
sevelor ce țfșnesc determinând creș-

Cinci luni 
avans 
față de grafic

Nu a trecut un an de 
la data începerii con
strucției poștei noi din 
Petroșani și astăzi ve
dem că noua construc
ție a ajuns încă în luna 
aprilie a. c. în stadiul 
de finisaj. Constructorii 
de aici (aparținînd 
I.C.C.F. Timișoara) au 
muncit cu spor, cu pri
cepere, realizînd un a- 
vans de circa cinci luni 
față de graficul de exe
cuție. Tovarășul Ostache 
loan, maistru principal, 
ne-a informat că avînd 
pîna acum un avans dd 
cinci luni, constructorii 
se angajează să termine 
toate lucrările de finisaj 
interioare șl exterioare 
precum și amenajările 
din împrejurimi în cin
stea zilei de 23 August.

De ee a rămas sub plan 
brigada de la nr. 1 est?

in luna mai, un sfert din brigă
zile Exploatării miniere Vulcan nu 
și-au realizat sarcinile de plan. în
seamnă că în jurul a 200 de oa
meni și-au zis Ia sfirșitul lunii ; 
„Nu mi-am făcut pe deplin dato
ria". Să vedem, spre exemplificare, 
care sint cauzele pentru care a ră
mas sub plan una dintre brigăzile 
de la abataje — cea condusă de 
minerul Gantz Stefan; muncește în 
abatajul cameră nr. 1 est stratul 5 
la sectorul III al exploatării. lat? 
trei răspunsuri la întrebare.

Maistrul minier Popescu Gheor- 
ghe (răspunde de brigada de la ni. 
1 est) . .„Intercalatia sterilă, nere- 
gularitățile stratului și slaba apro
vizionare cu vagonete goale; aceas
ta din urmă din cauza unui mecanic 
de locomotivă, pe nume Dumitres
cu, care nu înțelege să-și îndepli
nească în mod conștiincios sarci
nile".

Tehnicianul Gherman Traian, loc
țiitorul șefului de sector: „La aba
tajul lui Gantz, rambleierea unei 
felii a durat nu mai puțin de două 
săptărnîni. In mod normal, ar fi tre
buit să fie terminată rambleierea in 
două zile. Este adevărat că distanța 
pînă la abataj este mare, dar dacă 
exista mai mult interes, o preocu
pare susținută din partea sectorului 
de rambleu putea fi scurtat cu 
multe zile timpul de imobilizare a 
abatajului. Tot din cauza rambleu- 
lui au fost oprite mult timp și aba
tajele nr. 5 și 7 din stratul 3. 
Din această pricină sîntem nevoiți 

terea, dar nici dezagregarea, ca 
proces opus, nu este evitată. As
pectelor din natură urmărite în 
manifestarea lor conți adictorie le 
asociază neliniștea cugetului.

Lumea plăsmuirilor de legendă ce 
se ascunde sub simbolurile ciclului 
„Laudă Domnului" (1921) încorpo
rează în cele două coordonate te
matice accentuate contraste; peisa
jul spiritual cu neliniștea și triste
țea și peisajul naturii cu melodiile 
folclorice („In munți")-

In. „Ea curțile dorului" (1938) ci
clu ce-și primește numele de la o 
poezie populară, înregistrăm o fer
tilă încercare de definire a „doru-

Dintre formațiile de 
lucru fruntașe ale acestui 
șantier amintim brigăzile 
conduse de Onel Ioan, 
betonist, Vișan Mihai, 
dulgher, Ifrim Nicolae, 
flerar-betonlst, Petriță 
Grlgore si Manea Gheor- 
ghe, zidari.

Prin grăbirea execuției 
lucrărilor de finisaj, s-a 
creat posibilitatea ca 
echipele de instalatori 
să-și înceapă activitatea 
efectuînd lucrări în a- 
vans față de grafic. Se 
evidențiază in special e’ 
chlpele de instalatori 
conduse de Duță Teodor, 
(din fotografia noastră), 
Pencu Nicolae și Moro- 
șan Dumitru care exe
cută lucrări de bună ca
litate și la timp.

Foto și text
M. BARA

să împrJștiem membrii brigăzilor în 
cauză la lucrări auxiliare sau să-i 
trimitem chiar la alte sectoare".

Secretarul comitetului de partid 
al minei, tovarășul Colda Andrei: 
„Este cunoscut că în mină, ca și în 
alte domenii de activitate, apar 
uneori greutăți în muncă. In cazul 
brigăzii de la abatajul nr. 1 est 
există din partea cadrelor tehnice 
tendința de a pasa vina la alte 
sectoare. Realitatea este că la sec
torul II! (și nu numai la acest sec
tor) în schimburile II și III asistența 
tehnică este necorespunzătoare, a- 
provizionarea cu goale nejudicios 
eșalonată iar dirijarea materialelor 
făcută de multe ori la voia întim- 
plării".

Brigada condusă de minerul Gantz 
Ștefan este cunoscută la mina Vul
can ca un colectiv harnic, omogen, 
hotărît să-șl facă datoria așa cum 
se cuvine. Din păcate, în unele 
perioade îi lipsesc condițiile pentru 
a înfăptui aceste năzuinți. Drept 
urmare, în februarie a rămas sub 
plan,- în mai a înregistrat un minus 
de 62 tone cărbune, iar pînă Ia ju
mătatea lunii iunie a rămas în 
urmă cu peste 900 de tone. Expli
cația se găsește mai sus. Cine și 
ce măsuri trebuie să întreprindă se 
înțelege...

A fost doar un exemplu din cele 
44 brigăzi rămase în urmă în prima 
jumătate a lunii iunie. Este una din 
explicați' de ce mina Vulcan bate 
pasul pe loc de peste patru săptă- 
mîni,

FR. VETRO.

lui" și de descifrare a atmosferei 
baladelor, descîntecelor, colindelor 
din folclorul românesc cu care 
L. Blaga s-a aflat într-o neîntre
ruptă osmoză.

Prin „Nelămuritele trepte" (1943), 
ultimul ciclu dinainte de eliberare, 
Blaga încearcă ghicirea dialecticii 
evoluției timpului salutînd „Schim
barea zodiei" : „Timpuie neumblat / 
bine-ai venit T. „Treptele nelămu
rite" sînt ale drumului creației des
coperite de creator prin trudă.

Cețurile neliniște! sale metafizice 
întreținute de balastul filozofiei 
idealiste, pe care creatorul unui 
sistem închegat o profesase, se ri

In Editura politică
au apărut:

LUCRĂRI 0E ISTORIE
23 AUGUST 1944 —

Culegere de articole
Volumul cuprinde articole publi

cate în presă cu privire la pregă
tirea și înfăptuirea, sub conducerea 
Partidului Comunist RomâD, a in
surecției populare antifasciste, epi
soade din lupta formațiunilor pa
triotice și a unităților armatei ro
mâne in zilele insurecției, pagini 
de vitejie din lupta armatei româ
ne pe frontul hitlerist.

GEORGE BARIȚ

SCRIERI SOCIAL-POLITICE
432 pag., 9,85 lei

Lucrarea cuprinde un studiu in
troductiv despre viața și activitatea 
lui George Bariț și o bogată anto
logie a scrierilor social-politice. Ea 
aduce o contribuție la cunoașterea 
mai temeinică și multilaterală a 
vieții și activității acestui luptător 
pentru drepturile poporului, la în
țelegerea unor probleme importan
te din istoria patriei noastre.

GÎNDIREA SOC!AL-POUTiGA

DESPRE UNIRE (1859)
360 pag., 10,50 lei

Lucrarea este o culegere de texte 
grupate cronologic cuprinzfnd; ex
trase din cronici, documente, scri
sori, fragmente din cărți și articole 
ale fruntașilor vieții publice și cul
turale, care reflectă evoluția gtndi- 
rii social-politice despre Unire.

sipesc după Eliberare cînd evul nou 
în care pășește îi dă certitudini 
noi.

Volumul de versuri apărut îu 
anul 1962 (și inclus în cel recent) 
este dovada aspirației spre orizon
turile noi ale artei legate de viața 
poporului său.

Cele trei cicluri „Mirabila sfi- 
mînță", „Vară de noiembrie" și 
„Stihuițorul" ilustrează trei coordo- 
hate ale creației sale, atitudinea fa
tă de natură, față de iubire și față 
de dialectica procesului de cunoaș
tere și reflectare artistică.

Pesimismului anterior i se substi
tuie seninătatea. Fecunditatea, pu
terea rodirii este ilustrată de întreg 
ciclul „Mirabilei semințe", poeziile 
fiind populate de simbolurile in
candescenței : „focul, lumina, arde
rea" — imagini ale veșniciei mate
riei.

Prof. Ironim MUNTEAN 
Liceul Petroșani



* CHEMAREA
Conferinței Naționale a Femeilor 
din Republica Socialistă România

încheierea lucrărilor
Conferinței Naționale 

a femeilor
(Urmare din pag. l-a)

sporirea bogăției obștești a coope
rativelor, temelia creșterii puterii 
lor economice, a bunăstării mem
brilor lor !

Participați activ la buna organi
zare a producției și a muncii, la în
tărirea cooperativelor agricole, la 
dezvoltarea democrației cooperatiste, 
la ridțcarea întregii vieți a satului 
socialist 1

LUCRATOARE DIN COMERȚUL 
DE STAT Șl COOPERATIST,

Depuneți toate eforturile pentru 
prezentarea cit mai atrăgătoare a 
mărfurilor, pentru un aspect îngri
jit al magazinelor! Asigurați o 
funcționare exemplară unităților co
merciale, la nivelul mărfurilor noi, 
tot mai frumoase și de mai bună ca
litate, puse la îndemina populației 
și o deservire civilizată, dovedind 
maximum de solicitudine și atenție 
fată de cumpărători !

FEMEI CARE MUNCIȚI PE TĂ- 
RIMUL ÎNVĂȚÂMÎNTULUI ȘI O- 
CROTiRn sănătății, al știin 
ței, y^ULTURn și artei,

Purtați mai departe cu cinste fă
clia științei, culturii și artei româ
nești, contribuiți cu toate forțele la 
îmbogățirea lor, răspundeți neseca
tei dorințe de cunoaștere șl dra
goste pentru Inimos a poporului,
partlclpînd cu pasiune la răspindi- 
rea culturii în mase!

învățătoare și profesoare, consa-
orați-vă cunoștințele, talentul și ex
periența pedagogică nobilei misiuni 
ce vă este încredințată, aceea de 
a instrui și educa tînăra generație, 
de ,a participa la munca de ridi
care a nivelului cultural al popo
rului I

Medici, asistente și surori medi
cale, intensificați munca voastră 
devotată pentru ocrotirea sănătății, 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
iglenico-sanitare ,în rindurile popu
lației I

Cercetătoare din toate domeniile 
științei, aducețl-vă contribuția crea
toare ia dezvoltarea multilaterală a 
științei, in strinsă legătură cu ne
voile actuale ale producției și pro
gresului tehnic!

Femei care lucrați în domeniul 
creației artistice, alegeți mijloacele 
cele mal frumoase și mai expresive 
pentru a reda in proză, în poezie, 
fn muzică, in pictură, in sculptură, 
realitatea atit de bogată a vieții 
noastre noi, pentru a zugrăvi mi
nunata noastră patrie și eroicul tre
cut de luptă al poporului! Reali
zați opere valoroase care să rămină 
fn patrimoniul culturii naționale și 
universale !

FEMEI DE LA ORAȘE ȘI SATE. 
CASNICE,

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

Comitetul Executiv 
al Consiliului National al Femeilor

Suzana Gâdea președintă a Con
siliului Național al Femeilor,- Ioana 
Boga, Mia Groza, Lucia Demetrius. 
2oe Dumitrescu-Bușulenga, Suzana 
Galpal — vicepreședinte ale Con
siliului Național al Femeilor,- Stana 
Buzatu, Maria Ciocan, Cornelia 
Dinescu, Valeria Drafta, Maria Ma- 
nolescu — secretare ale Consiliului 
Național al Femeilor; Florica An- 
dfei, Constanța Ciontu, Maria Eo-

Participați șl mai activ, cu însu
flețirea ce vă caracterizează, la 
toate acțiunile de interes obștesc, 
la întrecerea pentru cel mai îngri
jit bloc, pentru cea mai curată 
stradă, pentru cel mal frumos car
tier ! Aduceți-vă în șl mal mare 
măsură contribuția prin Inlțative și 
spiritul vostru practic la rezolvarea 
problemelor gospodărești, edilitare 
din orașe și sate !

SOȚII ȘI MAME,

Fiți la înălțimea răspunderilor ce 
vă revin în întărirea unității fami
liei în consolidarea ei, in creșterea 
și educarea copiilor ! Luați atitudi
ne împotriva manifestărilor nega
tive care prejudiciază trăinicia căs
niciei, dezvoltarea familiei, faceți 
tot ce depinde de voi pentru în
tărirea ei, ca celulă de bază a so
cietății, a națiunii!

Faceți din copiii cărora le dați 
viață oameni cinstiți și curajoși, 
cu dragoste de muncă și învățătu
ră, cu simțul datoriei față de so
cietate ! Sădiți în mintea și inima 
lor iubirea fierbinte pentru patria 
socialistă, devotamentul și recunoș
tința pentru călăuza încercată a 
poporului — partidul comuniștilor, 
respectul și mindria pentru faptele 
de glorie ale înaintașilor, pentru 
cuceririle revoluționare ale mase
lor muncitoare, hotărirea nestrămu
tată de a-și închina viața slujirii 
poporului și patriei, cauzei socialis
mului și comunismului!

Creșteți și educați un tineret mîn- 
dru de țara lui, și de care și țara 
să poată fi mîndră !

ACTIVISTE ALE MIȘCĂRII DE 
FEMEI,

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

Contribuiți șl în viitor, cu forțe 
sporite, la vasta activitate de edu
care politică, cetățenească și cul
turală a femeilor, la dezvoltarea con
științei drepturilor și îndatoririlor 
lor, a sentimentului demnității și 
mindriei de constructor vrednic al 
socialismului, la îndreptarea hărni
ciei și entuziasmului lor spre în
făptuirea obiectivelor istorice puse 
de Congresul al IX-lea al partidului 
in fața întregului popor!

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

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

FEMEI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ,

Conîerința Națională a Femeilor 
din Republica Socialistă România, 

stache, Dobrița Dima, Tamara Do- 
brln, Magdolna Fabian, Magdalena 
Filipaș, Barbara Ana Fronius, Ele
na Grigoriu, Virginia Ioan, Veta 
lonescu. Elena Livezeanu, Ligi a 
Macovei, Eleonora Nicolae Oprea, 
Olga Pop, Alice Săvulescu, Geor- 
geta Teodora Scînteianu, Elena 
Sereda, Aneta Spornic, Steliana 
Stoicescu, Floarea Șerban, Ana 
Țuică.

exprimind adeziunea totală a mili
oanelor de temei din patria noastră 
față de politica externă a statului, 
care reflectă intrutotul interesele 
fundamentale ale poporului, vă 
cheamă să aduceți șl pe viitor În
treaga voastră contribuție in spri
jinul acestei politici de întărire a 
independenței și suveranității na
ționale, de dezvoltare a colaborării 
și încrederii între popoare, pe baza 
egalității in drepturi, respectului și 
avantajului reciproc, de consolidare 
a păcii in lume !

Să dezvoltăm în continuare legă
turile de prietenie cu femeile din 
toate țările socialiste frățești; să 
întărim prietenia și solidaritatea cu 
femeile din țările capitaliste care 
luptă împotriva exploatării și asu 
pririi, pentru drepturile femeii, pen
tru libertăți democratice, pentru o 
viață mai bună; cu lupta femeilor 
din Asia, Africa și America Latină 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru cucerirea și con
solidarea independentei naționale- cu 
lupta femeilor din lumea întreagă 
pentru pace și progres social, pen
tru viitorul fericit al tuturor copi
ilor 1

Să dezvoltăm și să întărim legă
turile cu organizațiile naționale și 
internaționale ale femeilor pentru 
întărirea cooperării și unității de 
luptă a femeilor de pretutindeni, fă
ră deosebire de concepții politice, 
filozofice și religioase, în vederea 
înfăptuirii tuturor năzuințelor ce 
ne sînt comune I

★

Dragi tovarășe.
Realizările de însemnătate istorică 

obținute în România socialistă șînt 
rodul muncii eroice a poporului 
nostru, care a dat viață politicii jus
te a Partidului Comunist Român — 
arhitectul înțelept și îndrăzneț al 
prezentului și viitorului nostru feri
cit, urmat cu încredere nețărmurită 
de milioanele de femei și bărbați 
de pe întreg cuprinsul țării, pe dru
mul plin de lumină al socialismului 
și comunismului.

Conferința Națională, in numele 
tuturor femeilor din întreaga țară, 
asigură partidul nostru drag că și 
pe viitor femeile nu-și vor precu
peți eforturile, energia și entuzias
mul, participind la munca întregu
lui popor pentru înfăptuirea poli
ticii partidului de dezvoltare con
tinuă, a economiei și culturii, de 
ridicare a bunăstării celor ce mun
cesc, de întărire și inflorire a scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă. România, de apărare a păcii 
și prieteniei între popoare.

Vizita președintelui Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane în regiunea Ploiești

(Urmare din pag. l-a)

de ing. Nicolae Constantin, adjunct 
al ministrului industriei construcți
ilor de mașini, au fost ascultate cu 
interes explicațiile date, în sala de 
consiliu, de ing. Constantin Mari
nescu, directorul tehnic al uzinelor, 
privind etapele parcurse în asigu
rarea unei puternice baze tehnice 
menite să pună în valoare marea 
bogăție naturală a României — pe
trolul. Apoi, la standul de probă din 
incinta întreprinderii, generalul Ne 
Win, și membrii suitei sale au asis
tat la ridearaa turlei unei instalații 
de foraj de mare adîncime. Răspun- 
zînd unor întrebări, gazdele au re
levat performantele tehnice obținute 
în exploatare de instalații de foraj 
cu care se sapă pînă la 7 000 m 
adîncime. Președintele Ne Win si 
specialiștii din suita sa au apreciat 
gradul înalt de tehnicitate al aces
tor utilaje și în mod deosebit mo

(Urmare din pag. l-a)

orașe și sate, consultarea lor 
permanentă asupra tuturor ac
țiunilor pe care le Întreprin
dem.

In vederea îndeplinirii sar
cinilor ce ne stau In față va 
trebui să depunem toate efor
turile pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor de lucru, să 
le adaptăm necontenit cerințe
lor viefii, exigentelor mereu 
sporite ale maselor de femei.

Cuvintele de caldă aprecie
re și puternic îndemn adresa
te conferinței de către Comi
tetul Central al partidului con
stituie o călăuză luminoasă 
pentru activitatea noastră, o 
chemare însuilețitoare ca fe
meile să-și afirme în măsură 
tot mai mare prezenta activă 
în întreaga viafă economică, 
politică și social-culturală a 
tării. Partidul nostru poate fi 
sigur că femeile din întreaga 
tară vor răspunde cu entu
ziasm la chemarea sa, că nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
a fi la înălțimea grijii și în
crederii acordate.

In numele conferinței, a Con
siliului Național, vorbitoarea a 
exprimat cele mai calde mul
țumiri tuturor reprezentantelor 
organizațiilor naționale și in
ternaționale ale femeilor pen
tru participarea lor la lucră
rile conferinței, pentru cuvin
tele prietenești rostite la adre
sa activității femeilor din ta
ra noastră, a poporului român 
și le-a rugat să transmită or
ganizațiilor de femei pe care 
ie reprezintă, popoarelor lor, 
salutul călduros și sentimen
tele de solidaritate ale femei
lor din Republica Socialista 
România, urările de noi -suc
cese.

Conferința s-a încheiat în- 
tr-o atmosferă de mare însu
flețire. Minute în șir răsună 
aplauze și urale puternice, de
legatele și invitatele manifes- 
lîndu-și dragostea și atașamen
tul profund pentru Partidul 
Comunist Român, conducătorul 
încercat ai poporului nostru, 
pentru Republica Socialistă 
România, solidaritatea și prie
tenia cu femeile difta-întreaga 
lume în lupta pentru pace și 
progres social.

★

La deschiderea ședinței de 
dimineață s-a anunțat că pe a- 
dresa conferinței a sosit un 
mare număr de telegrame și 
scrisori de salut din partea u- 
nor colective de femei din în
treprinderi și instituții, coope
rative agricole de producție, 
gospodării agricole de stat, co
mune, cartiere, organizații de 
masă.

dul lor de manevrare și adaptare 
la diferite condiții de teren.

Înaltul oaspete birmanez și soția 
au semnat In cartea de onoare a în
treprinderilor vizitate, transmițînd 
totodată colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri noi succese 
în activitatea lor.

Un alt obiectiv vizitat a fost 
complexul zootehnic din Băicoi,

In 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 struguri, 
au trezit interesul oaspeților. Pre
ședintele Ne Win a felicitat pe di
rectorul combinatului, ing. Iuliu Las- 
zlo, pentru succesele obținute de 
colectivul pe care îl conduce, suc
cese concretizate în numărul mare 
de medalii obținute de vinurile de 
la Vaela Călugărească la diferite

Au continuat discuțiile la 
rapoartele prezentate.

Conîerința a aprobat în u- 
nanimitate activitatea și rapor
tul Consiliului National al 
Femeilor, precum și raportul • 
Comisiei de cenzori.

Tovarășa Valeria Drafta a 
prezentat, din partea comisiei 
de redactare a documentelor 
conferinței, propunerile pri
vind îmbunătățirea normelor de 
organizare și funcționare a co
mitetelor și comisiilor femeilor, 
care, au fost aprobate fn una
nimitate.

Experiența acumulată în de
cursul anilor pune in eviden
tă necesitatea îmbunătățirii nor
melor de organizare a mișcării 
de femei, a spus vorbitoarea.

Pe baza observațiilor și su
gestiilor primite, comisia de 
redactare a propus introduce
rea în norme a unor noi pre
vederi.

S-a propus ca, în viitor. Con
ferința Națională a Femeilor 
să aibă loc la un interval de 
cinci ani. In locul actualului 
Birou al Comitetului Executiv 
al Consiliului National al Fe
meilor, să se aleagă pe viitor 
Secretariatul Consiliului Națio
nal al Femeilor, considerînd că 
aceasta este o denumire mai 
adecvată caracterului de organ 
de lucru operativ al Consiliu
lui National al Femeilor.

Delegatele și invitatele la 
conferință au adoptat apoi O 
moțiune de solidaritate cu 
lupta popotului, a femeilor din 
V ietnam.

In moțiune se arată, printre 
altele, că femeile din Republi
ca Socialistă România cer ca 

--SJJ.A. să înceteze bombarda
mentele și celelalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam; " 
să-și retragă trupele șl să pună 
capăt imediat războiului de a- 
gresiune in Vietnamul de sud, 
să respecte prevederile acor
durilor de la Geneva.

Cu convingerea fermă în 
victoria cauzei drepte a po
porului vietnamez, milioanele 
de femei din Republica Socia
listă România — se arată în 
mofiune — urează femeilor, în
tregului popor vietnamez, iz- 
bîndă deplină în lupta dreaptă 
pe care o duc pentru apăra
rea viefii copiilor, a securități; 
căminelor lor, pentru apărarea 
libertății și independentei tă
rii, pentru unitatea și integri
tatea teritorială a patriei.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinei de zi, delegatele au 
ales prin vot secret Consiliul 
Național al Femeilor din Re
publica Socialistă România, 
campus din 179 de membre și 
Comisia de cenzori.

(Agerpres)

concursuri naționale și internațio
nale.

Aici, președintele Sfatului popular 
regional, Gheorghe Stan, a oferit un 
dejun.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica și președintele 
Ne Win au rostit scurte toasturi.

In 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 căl
dură de numeroși cetățeni.

Seara după înapoierea în Capi
tală, președintele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, Împre
ună cu doamna Ne Win și persoa
nele oficiale române și birmane ca
re îl însoțesc au plecat cu un tren 
special Intr-o vizită in regiunea 
Bacău.

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

Ae 2* si 25 iunie 1966 a avut loc la 
Scfta, sesănnea a Vl-a a Comisiei 
■Me iMerguvemamentale româno- 
Mflgate de colaborare economică si 
BhMll itiillțifică-

Ctamăăa a analizat modul cum 
•-M Mdeplinit prevederile sesiunii 
M^EBdeMe, constatînd că se dez- 
Mki cu succes colaborarea econo- 
■ică și schimbul de mărfuri între 
cele două țări.

La sesiune au fost examinate re- 
■ ■Brtele întnnirilor dintre miniștrii 
edcr dană țări în domeniul indus- 
trieî construcțiilor de mașini și in- 
cMstria chimice. Ținînd seama de 
omM, precum și de lucrările efec
tuate de specialiștii celor două părți, 
ixnisi.i a stabilit o serie de măsuri 
concrete în vederea lărgirii livră
rilor reciproce de mărfuri pe pe
rioada pină în anul 1970 care, în 
domeniul construcțiilor de mașini 
dnc la o creștere de circa două 
ari fată de prevederile acordului 
comercial de lungă durată.

De asemenea, au fost examinate 
probleme referitoare la lucrările de

Italia și relațiile economice 
oi țările europene

ROMA 25 (Agerpres). — In ca
drul unei reuniuni, organizate de 
Institutul italian pentru probleme 
internaționale, Mario Zagari, sub
secretar de stat la Ministerului A- 
facerilor Externe al Italiei, a vor
bit despre relațiile economice ale 
Italiei cu țările europene și despre 
poBtica comercială a Pieței comune. 
El a făcut o trecere în revistă a 
evoluției, din ultimul timp, a rela- 
țiilor Est-Vest, relevînd, printre 
altele, că procesul ,de destindere 
care se manifestă în prezent tre
buie încurajat prin intensificarea 
schimburilor bilaterale în domeniul 
economic, științific și cultural și

Greva mecanicilor de locomotive din Franța
PARIS 25 — Corespondentul A- 

gerpres, Gorges Dascal, transmite : 
Incepînd de vineri seara, orele 18, 
pe întreaga rețea feroviară fran
ceză, mecanicii de locomtive au de
clarat o grevă de 36 de ore. Nici 
un tren de marfă nu a mai circu
lat incepînd de vineri seara, iar în 
d'-pouri au rămas imobilizate 50 000

PARIS. Agenția TASS anunță că 
in capitala Franței a fost semnat 
un acord între grupul industrial 
francez „Jaix" și întreprinderea de 
comerț exterior sovietică „MașinO- 
import". Acordul prevede livrarea 
in U.R.S.S. a unei instalații com
plete, combinate cu o capacitate de 
producție de aproximativ un milion 
de tone benzină și două milioane 
tone motorină pe an.

JOHANNESBURG. Tribunalele din 
Port Elizabeth au condamnat un 
nnmăr de 14 africani pe termene 
variind între 3 și 6 ani, numai pen 
tiu simplul motiv că aparțin orga
nizației „Congresul Pan-African"

Se știe că guvernul din Repu
blica Sud-Africană a promulgat o 
serie de legi rasiste, cu ajutorul 
cărora poate arunca în temnițe pe 
patrioții sud-africani.

SAIGON. După cum menționează 
agenția Associated Press, sîmbătă 
au. sosit în Vietnamul de sud noi 
tnipe americane cu un efectiv de 
1000 de persoane. Ele au fost în
cartiruite la baza militară de la 
Bien Hoa, la 24 kilometri de Saigon

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a semnat vineri o lege 
prin care plafonul maxim al dato

proiectare a complexului hidroteh
nic Islaz — Somovit pe Dunăre, Ia 
construcția unor linii electrice pen
tru tranzitul prin Republica Socia
listă România a energiei electrice 
destinate Republicii Populare Bulga
ria precum și la colaborarea orga
nelor 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 la sfîrșitul sesiunii a fost Sem
nat din partea română de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România iar din partea bul
gară de Jivko Jivkov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulga
ria.

Cu prilejul încheierii lucrărilor 
celei d'e-a Vl-a sesiuni a Comisiei 
mixte interguvernamentale româno- 
bulgare de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Jivko Jivkov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, conducă
torul delegației bulgare la lucrările 
sesiunii, a oferit un prînz.

prin crearea unei atmosfere inter
naționale care să favorizeze des
tinderea pe calea soluționării prin
cipalelor probleme aflate în aten
ția cercurilor pdlitice, cum sînt de
zarmarea și securitatea europeană; 
Vorbitorul a subliniat că evoluția 
politicii economice a țărilor Euro
pei răsăritene permite o apropiere 
intre Est și Vest. După ce a amin
tit că în ultimii ani relațiile comer
ciale între Italia și țările din Eu
ropa răsăriteană s-au dezvoltat con
siderabil datorită unei politici efi
ciente în sectorul schimburilor, Za
gari a subliniat necesitatea de a 
se căuta noi formule de colaborare 

vagoane de marfă (traficul de măr
furi reprezintă 90 la sută din trafi
cul total feroviar). Direcția căilor 
ferate anunță că sîmbătă au circu
lat numai 50 de trenuri de per
soane (față de 1 000 în mod obiș
nuit). Mecanicii de locomotive re
vendică îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

SCURTE ȘT
riei interne a Statelor Unite se sta
bilește la 330 miliarde dolari. A- 
ceastă sumă este mai mică cu două 
miliarde dolari decît cererea formu
lată de Administrație.

TOKIO. Potrivit unei statistici 
date publicității vineri de muni
cipalitatea orașului Tokio, Ia 1 iu
nie 1966 populația capitalei japone
ze se ridica la 11 021579 locuitori.

MANILA. Filipinele au recunos
cut oficial Republica Singapore, a- 
nunță agenția France Presse. In
tr-o scrisoare adresată șefului sta
tului Singapore, Yusof Bin Ishak. 
președintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcus a menționat că guvernul 
filipinez dorește ca între cele două 
țări „să se restabilească relații prie
tenești și cordiale".

LONDRA. „Războiul" stațiilor de 
radio-pirat din Anglia continuă. 
Postul „Radio City", al cărui di
rector a fost asasinat zilele trecute 
de concurenții săi, continuă să fie 
ocupat de „pirați". Aceștia au a- 
menințat vineri că vor arunca fn 
aer platforma pe care se află an
tena principală a emițătorului și 
vor distruge instalațiile stației, da
că ar avea loc vreo tentativă de 

EMNHlcaiil ttuilaMIlor 
■ititari tli limtiia

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). 
Intr-un comunicat publicat în urma 
unei întruniri a comandanților mi
litări argentinieni se afirmă „voin
ța înaltului comandament de a con
tribui la găsirea unei soluții pen
tru problemele care afectează țara 
și la consolidarea stabilității insti
tuțiilor țării". In legătură cu acest 
comunicat, observatorii apreciază 
că pericolul unei acțiuni imediate 
a militarilor împotriva guvernului 
pare să fi fost înlăturat . In cer
curile apropiate de Ministerul A- 
părării se crede că în cadrul co
mandamentului armatei s-au ivit 
divergențe în legătură cu oportu
nitatea de a brusca evenimentele. 
Mai mulți generali s-ar fi pronun
țat împotriva unei acțiuni militare 
premature ce ar putea compromite 
succesul campaniei șefilor militari 
împotriva puterii civile, lansată la 
sfîrșitul lunii mai sub pretextul 
slabei eficiente a măsurilor luate 
de autoritățile civile.

Rezolilia 011. Io rtlwa relrageiii iwioi 
amiiiaot lin H. Oominiiaoă

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Consiliul Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) a luat vineri în 
discuție problema retragerii trupe
lor interamericane din Republica 
Dominicană. In ședința plenară s-a 
adoptat o rezoluție, care prevede 
retragerea acestor forte în decurs 
de 90 de zile, începînd cu cîteva 
zile înainte de 1 iulie (cînd noul 
președinte al Republicii Dominica
ne, Joaquin Balaguer, va prelua 
oficia] funcția). S-a hotărît, totoda
tă, împuternicirea comisiei ad-hoc 
— constituită din reprezentanți ai 
Statelor Unite, Braziliei și Salva
dorului — cu organizarea retrage
rii celor 8 000 de militari stațio
nați la Santo Domingo.

Hotărîrea de retragere a forțelor 
interamericane, alcătuite în majori
tate din militari ai Statelor Unite 
și un număr simbolic de repre
zentanți ai Brazilei și ai unor țări 
din America Centrală, a fost luată 
sub presiunea opiniei publice la- 
tino-americane. Pe de altă parte. 
Statele Unite au acceptat cererea 

I R I
reocupare a postului. Soția celui 
asasinat, Dorothy Calvert care ho- 
tărîse să preia conducerea stației, 
a fost nevoită să renunțe din cauza 
amenințărilor „piraților".

Amănunte privind atacurile forțelor patriotice 
împotriva trupelor americane

SAIGON 25 (Agerpres). — Agen
țiile de presă transmit noi amă
nunte privind atacurile continue 
pe care forțele patriotice sud-viet- 
natnaze le declanșează împotriva 
trupelor americane și guvernamen
tale.

In provinciile Quang Nam, Binh 
pinh 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 nu
meroși alții răniți.

In 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 300 de 
soldați americani și 200 guverna
mentali au fost scoși din luptă în 
urma atacurilor lansate de patrioti 
în provincia Thu Dau Mot. 7 avi-

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist din S.U.A.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Cel de-al XVIII-Iea Congres al Par
tidului Comunist din Statele Unite 
ale Americii a aprobat vineri activi
tatea partidului în problemele miș
cării sindicale, de tineret și a miș
cării negrilor din S.U.A. Congresul 
a adoptat o rezoluție în problema 
tineretului și una în problema ne
grilor.

„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 tineri 
americani s-au exprimat într-o for
mă sau alta împotriva orînduirii 
monopoliste". Congresul a subliniat 
necesitatea pregătirii unui docu
ment privind poziția partidului față 
de încorporarea tinerilor în armata 
S.U.A. pentru a fi trimiși, să parti
cipe la agresiunea din Vietnam.

In rezoluția cu privire la mișca
rea negrilor pentru drepturi civile 

reprezentantului dominican de a se 
convoca Consiliul O.S.A. în această 
problemă urmărind să obțină o 
nouă consemnare în documentele 
OS.A. a existentei „forțelor inter
americane" de intervenție, și pe a- 
ceastă bază o posibilitate a folosi
rii lor ulterioare. Hotărîrea de re
tragere a fost luată în momentul 
și în maniera care permite, de fapt, 
continuarea amestecului în trebu
rile interne ale Republicii Domini
cane, ultimele unități urmînd, așa 
cum prevede rezoluția, să părăseas
că țara în luna septembrie. S-a ur
mărit, totodată, crearea impresiei 
că S.U.A. sînt într-adevăr de acord 
cu retragerea trupelor de interven
ție, folosind de fapt perioada celor 
trei luni pentru a-și întări pozițiile 
politice și economice în Republica 
Dominicană.

99Ma,rșul împotriva fricii66 
s-a împărțit în trei grupe
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

„Marșul împotriva fricii" al negri
lor din Missisippi s-a împărțit vi
neri în trei grupe. Cea mai impor
tantă dintre acestea, condusă de 
reverendul Martin Luther King, a 
plecat din Philadelphia, unde a par
ticipat la un miting de protest 
împotriva uciderii acum doi ani de 
către rasiști a trei luptători pentru 
drepturile civile. Un alt grup își con- 
linuă drumul către localitatea Tou- 

oane, 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.

★

SAIGON 25 (Agerpres). — Două 
unități guvernamentale au căzut 
sîmbătă dimineața într-o ambusca
dă a forțelor patriotice în provin
cia Kien Tuong (77 kilometri de 
Saigon). Au fost anunțate pierderi 
grele de partea trupelor saigoneze.

De asemenea, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, patrioții au lan
sat un atac asupra postului de la 
An Hoa, provocînd pierderi însem
nate garnizoanei saigoneze. 

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 
mișcarea populației de culoare 
și mișcarea muncitorească. Lupta 
împotriva tuturor formelor de dis
criminare în industrie și lichidarea 
barierelor de culoare în sindicate 
constituie calea spre o asemeneaj 
unitate", se arată în rezoluție. |

In continuarea lucrărilor, dele
gații la congres au dezbătut rapor
tul Comisiei pentru elaborarea Pro
iectului de program al partidului. 
A fost adoptată în unanimitate o 
rezoluție în care este aprobată li
nia generală a Proiectului de pro
gram, ca bază pentru dezbaterea 
viitoare a acestuia în toate orga
nizațiile de partid în cursul anu- 
lui 1967.

Delegații au adresat o telegramă 
de protest președintelui Johnson 
împotriva intenției guvernului a- 
merican de a ordona bombardarea 
portului Hai Phong. ,

Condamnarea 
a 254 de marinari 
brazilieni

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
La Rio de Janeiro s-a încheiat vi
neri procesul celor 300 de marinari W 
acuzați că în aprilie 1964 au parti-f* 
cipat la o întrunire cu caracter po
litic interzisă de comandanții ma
rinei, protestînd împotriva arestării 
unora dintre colegii lor și mani- 
festîndu-și public sprijinul față de 
programul de reforme al fostului 
președinte Joao Goulart. După 24 
de ore de dezbateri, juriul, alcă
tuit din patru judecători militari 
și unul civil, a hotărît condamna
rea pe termene de 2 pînă la 10 
ani a 254 de marinari, ceilalți fi
ind achitați. Liderul mișcării mari
narilor, Jose Anselmo, a fost con
damnat Ia 10 ani și 8 luni închi
soare.

*

galoo, situată la cîțiva kilometri de 
Jackson, capitala statului Mississip
pi, și ținta finală a marșului. Cea 
de-a treia grupă a rămas la Can
ton, unde joi seara poliția a utili
zat împotriva participanților la marș 
gaze lacrimogene, interzicîndu-le 
să-și amplaseze corturile, pentru a 
petrece noaptea, în curtea unei școli 
frecventată de negri. După ce gru
pul condus de Martin Luther King 
se va întîlni cu cel de la Canton, 
aceștia vor porni pe urmele celui 
de-al treilea grup, urmînd ca intra
rea în Jackson să o facă împreună.

Pe de altă parte, se anunță că 
președintele Johnson a avut vineri 
o întrevedere cu minisntrul justiției 
al S.U.A., Nicholas Katzenbach, cu 
care a discutat situația din statul 
Mississippi, ca urmare a tulburări
lor provocate de împotrivirea rasiș
tilor față de participanții la „Marșul 
împotriva fricii".

Din nou cazul Ruby
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Avocații lui Jack Ruby, asasinul 
lui Lee Oswald, asasinul prezum
tiv al președntelui Kennedy, au ce
rut comutarea pedepsei cu moartea 
clientului lor. Ei au argumentat a- 
ceastă cerere, referindu-se la o lu
crare nepublicată încă a judecăto
rului Brown, potrivit căreia proce
sul prezidat de el, în care Ruby a 
fost condamnat la moarte, nu s-ar 
„fi desfășurat după toate rigorile 
legii".
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